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Sztorm ogranicza widzialność. Sztorm zmusza też, by działać, prowokuje czynny 

udział. Szczególnie w okresie jesieniarskiego marazmu, który zaczął ustępować. Wypeł-

zamy spod pledów, rozlewając herbatę. Przepraszamy nasze koty i psy. Wypełzamy na 

ulice i spacerujemy, rozlewając się w miasta i w mniejsze. Obudzili nas. Obudzili w nas 

zew włóczęgi. Nadzieją w mroku radykalne hasła na kartonach od kurierów. Ocieramy 

się o granice absurdu, zakładamy mu maseczkę z czerwonym haftem. Panie kapitanie! 

Obiekt za burtą! 

Jak zbudować nową narrację? W jaki sposób nie objaśniać świata? 

Czwarty numer mówi podniesionym głosem wszystkich autorek i autorów. Z zadyszką, 

ale i z fartem. Koło ratunkowe w czerwonej strefie. Kotwica. Ucieknijcie sobie.  

 

Redakcja Strony Czynnej 
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Wioletta Ciesielska 
Urodzona w 1980 roku. Jej debiutancki tomik nosi tytuł krańcówka Litzmannstadt 
i jest pokłosiem XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza. 
Publikowała m.in. w „Breg Arcie”, „Wytrychu”, ‘Helikopterze”, „Obszarach Przepisa-
nych”, „Cegle”, „Interze-”, „Tlenie Literackim”, „Drobiazgach”, „Wakacie", „Śląskiej 
Strefie Gender”. Redaktorka Babińca Literackiego.  
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nigdy nie podchodź do nieoswojonych zwierząt 

po ogoleniu tygrysa,  

na skórze zostają pręgi. 

 
gdy myślisz,  

że poskromiłeś kobietę, 

 
purpurzy się dziko 

jej sutek  

 
i srom. 

 

chów klatkowy 

obudzisz się którejś niedzieli i znowu nie będzie Teleranka. 
Tylko u drzwi stanie Załoga G ... i miś Kolabor 

Kabaret Tey „Na chorobowym" 
ockniemy się w chomątach, 

z nogami przykutymi do krzesła ginekologicznego, 

 
z przyciętym dziobem, pazurami,  

będziemy wkręcać żaróweczki osram,  

 
póki nie wysiedzimy ostatniego rodaka. 
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nie wiem 

do tej pory nie wiem, czy rowerzysta łapał równowagę  

przytrzymując się na chwilę mojej piersi,  

a bioenergoterapeuta robiący hokus pokus nad nastoletni łonem,  

chciał wywoływać pierwszy okres. 

 
nie wiem też, czy znajomy ma rację, gdy twierdzi, że piszę ostrzej, 

gdy jestem zaraz przed, bo po, to piszę bardziej lirycznie.  

 
słyszałam, wiele razy, że powinnam mieć  

miękkie cycki  i twardą dupę. 

 
na pewno mam mocną głowę – 

kiedyś mnie huśtawka w skroń jebnęła, 

a na przerwie koledzy podcięli nogi  

i trzasnęłam potylicą o ścianę i o podłogę. 

 
to w pełni tłumaczy moje f(r)azy? 

podobno powstałyśmy w następstwie wilgotnych wiatrów1 

miałyśmy mieć mokre pochwy i oczy,  

mamy wdowie graby, ruchome zęby 

i macice na akord. 

teraz – 

wygrzewamy się na skale,  

czekając  

 
na zmianę stanu skupienia. 

 

 

                                                           
 
1 św. Tomasz z Akwinu 
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Emilia Konwerska 
Literaturoznawczyni, krytyczka literacka i filmowa. Publikowała między innymi 
w „Gazecie Wyborczej”, współpracuje z „Krytyką Polityczną”, „Wakatem” i „Nowym 
Obywatelem”. Kuratorka Galerii Dobro w Olsztynie. 
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Witam, ale nuda 

I just can’t make you out  
Are you real, or am I dreaming?  

This is all very confusing  
Specially when you start singing 

Amanda Lear, Enigma 

Mam ogromny ogień, 

ale tylko raz. 

 
Jutro nawet się nie schylę, żeby podnieść ten kawałek, 

po który teraz jadę dwudziestoma autobusami.  

 
Od kiedy pamiętam wydaje mi się, że jestem bardzo wysoka. 

 
Chłopcy patrzą mi prosto w oczy, a ja się pochylam. 

Kładę palce na ich włosach. 

 
I zaraz zabieram. 
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Życie kosztuje 

Dla pracowników Citi Banku  

nadgo codziennie, 

kule OMONu. 

 
Dla tych na diecie pudełkowej pełnej wyrzeczeń  

dzieci z zespołem Downa  

i śmiech, ale ten złośliwy. 

 
Dla samotnych matek  

używane samochody, 

papierosy, nie klikane, modne. 

 
Dla kurierów DHL 

na twarz promienie słońca długie, 

bolesne orgazmy. 

 
Dla mnie co tutaj siedzę  

wszystko niby takie ważne, ale 

sekunda, minuta, godzina. 
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Psie mleko 

Na każdy nierozwiązany konflikt kup po jednej, pięknej roślinie doniczkowej, 
której nadasz imię swojego adwersarza. 

Kiedy przechodzę przez ruchliwą ulicę na świetle zielonym, 

a przed pasami zatrzymuje się radiowóz,  

tak zwana suka, 

z którego, z której absolutnie nikt na mnie nie patrzy, 

idę wyprostowana, z nosem zadartym, 

dumna jak wtedy, kiedy nie patrzył na mnie ojciec. 
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Szymon Kowalski 
Urodzony w roku odkrycia pozasłonecznej planety typu superziemia Janssen. Pochodzi 
z okolic gwiazdy Alfa Canis Majoris. 
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piosenka O miłości oraz nienawiści 

 jeśli Upadniecie. to po kilku minutach powinniście wstać 

pan Stasiu z krakowa przedstawił nam scenę 

leucyp coś powiedział. demokryt po nim powtórzył, 

 
ja Się nie znam. lecz słyszałem pogłoski. że niemcy ubóstwiają ezoterykę, 

 
czytania Poetów w markecie, 

 
w Grodnie żyją również krytycy, 

 
i Tak wszystko skończy się marnie.  

wszystko skończy się naprzeciwnym autobusem czarnoleskim, 
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w Głąb plakatu spółdzielczego 

do Strajku przyłącza się andrzej marusiewicz, 

do Strajku przyłącza się komuna paryska, 

to Też osiedle, 

pamiętaj. Że służąc środkowi transportu.  

nie powinno istnieć o2. nie powinna przeszkodzić ci anaplazmoza, 

 
szanujmy Fowizm w skali ambonowej. każda chwila może dać nam przypomnienie, 

 
andrzej Marusiewicz stoi. kicha, 

 
wplaTanie, 
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do Prowansji, do prowansji prowadź^ 

nie. Nie będziemy przejeżdżać przez morawy,  

szlak Króla.  

szlak sasów z przedwcześnie dodanym instytutem sztuki, 

 
feme. Fenomeny, 

spotkałem Cię w romans-sur-isère. uszczypnąłem kolano, 

 
francuz Potrafi dobrze ugościć, 

francuz Zrobi śniadanie za jedynie pięć pieniążków. schowa je później do skarbca, 

 
bierz Kapsułki. podziwiaj obłoki u marsylskich kóz^ 

 
czy To jest elbrus, proszę pana/  

ależ Skądże. przecież to najoczywistsze  

klimandżaro^ 

 
mahomet Uśmiechnięty na krańcach, 
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posiadanie Miejsca 

vittoria < Prześcieradła. koce. szyszki. obrusy kaszubskie, 

 
daj Mi się złapać, 

wymijające Polem, 
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Alžběta Luňáčková 
Urodzona w 1995 w Ostrawie – poetka, autorka tomu Právy úhel (Kąt prosty). Publiko-
wała w pismach literackich („Tvar“, „Host“, „Souvislosti“, „Protimluv“, „Weles“ oraz ty-
godnik „Respekt“). Pracuje jako copywriterka i korektorka. Mieszka w Pradze.  
 

Tłumaczka: 

Zofia Bałdyga 
Autorka książek poetyckich Passe-partout (Warszawa 2006), Współgłoski  (Nowa Ru-
da 2010) oraz Kto kupi tak małe kraje (Warszawa 2017). Absolwentka Instytutu 
Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Tłumaczka najnowszej poezji czeskiej 
i słowackiej. Autorka antologii poetek czeskich Sąsiadki ,  która ukazała się w paź-
dzierniku 2020 roku nakładem Wydawnictwa Warstwy. Współredaguje „Drobiazgi”. 
Mieszka w Pradze. 

 

  

http://magazyn-drobiazgi.pl/
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wiersze z tomu Pravý úhel (Kąt prosty) 
przełożyła Zofia Bałdyga 

5 ° 

Drapieżnik kopiuje kształt półwyspu swoim lotem. 

Samolot rysuje na niebie niesłychaną linię. 

Mój wylot z ciała powiela matczyną próżność. 

Wyobrażam sobie cienie pod oczami jako nośniki sztuki. 

Wyobrażam sobie krnąbrną brodę 

jako produkt dobrowolnej samotności. 

Według planu lotów powołuję cię  

do swoich jednokomórkowych pokoi. 

Mój zwrot to wybór dyspozytora zamurowanego w wieży. 

Kiedy zaczną twardo stąpać po ziemi,  

kiedy zacznę zawzięcie dementować  

swoje arystokratyczne mięso, przyznam się: 

nie miałam w planach podporządkowania się wyższym celom. 

  



20 
 

19 ° 

Rzeka Douro nie jest ciemniejsza niż Wełtawa.  

Winorośl nie smakuje lepiej niż wiejski winobluszcz.  

Głowa też boli mnie tu tak samo. 

Moje wątpliwości nie skupiają się na rzeczach wielkich.  

Niesiona pod wiatr siatka rośnie,  

morze ma wielkości stałe.  

Właśnie teraz nie ma dokąd się spieszyć. 

Pierwsze wspomnienie: czarno-biała podłoga,  

choroba przewlekła: przypływ i odpływ.  

Owoc przekrojony na dwie części, 

jedna słodsza od drugiej.  

Jestem dwubiegunowa, w domu w sobie i w niej.  

Właśnie teraz nie mam nic do stracenia,  

nic nie mam do stracenia. 
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24 ° 

Pytania, na które wolno odpowiedzieć tylko tak lub nie,  

to ruchy zwierząt: albo zaatakujesz, albo uciekniesz.  

Ja gram według innych zasad:  

nadstawiam tę stronę twarzy, która wydaje się lepsza. 

Moje wymagania rozbiegają się jak osie x i y  

od punktu zero do słuchu absolutnego.  

Jeśli pytają państwo, o jakim zwierzęciu myślę,  

wyobrażam sobie wieloryby potężne jak obietnice  

i że czuję sytość, choć nie dorastam. 

Szczekam, żeby nie gryźć,  

jestem konsumpcją, bezdennym zbiornikiem, autocenzurą. 
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30 ° 

Podczas gdy twój wieczór został już dawno sprzątnięty,  

okruchy zamiecione pod próg,  

a wypolerowane naczynia obiecywały kolejny dzień,  

ten mój nabierał prędkości i znowu spowalniał, 

tak jak winda przypomina dobrą falę,  

tak jak łóżko ma swój brzeg,  

tak jak ty znikasz, a potem powracasz,  

gość oczywisty, nieobliczalna matka. 

A ja wciąż przyjmowałam coś ustami, 

a ręce sięgające po szklanki  

brzmiały jak dziecięce grzechotki. 

Nie byłam dość okrutna. 

Oblizywałam się po obfitym posiłku, 

łakoma i rozpieszczona, dumna z własnego pochodzenia. 

Jeśli pokoje przygotowują na pobudkę,  

przysięgam, że wszystko, co nie jest tu na miejscu, 

przyniosłam jako przysługę  

twoim kaktusom, palmom, czerwonym hibiskusom. 

A jeśli będziesz podlewać,  

to znak, że się opiekowałam, 

dobrze się opiekowałam twoimi rękami. 
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36 ° 

Rzeczy, które robiłam rękami,  

odpływały jak połykanie dobrych słów.  

Wyrzucić, ustawić, wyprostować, umyć,  

wykroić lęk, żebym wstawała 

giętka, sprężysta, gotowa  

nosić buty różnych rozmiarów. 

A kiedy pozostali twierdzili: wszystko ma swój czas,  

ja oponowałam: wszystko ma swoje miejsce. 

Nosiłam jedzenie do domu w parzystych porcjach, 

żeby nakarmić i tę drugą.  

Zawsze była lepsza ode mnie i bardziej ją lubiłam,  

mówili jej: Złoto, czegoś takiego nigdy nie widziałem,  

pasujemy do siebie, 

jakbyśmy pochodzili z tej samej krainy. 

A ja trwałam przy swoim, 

uparta jak dialekt, 

tylko tak sobie to wszystko obserwowałam. 
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Karol Maliszewski 
Urodzony w 1960 r. w Nowej Rudzie, gdzie mieszka do dzisiaj. Pracuje w Instytucie 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor ha-
bilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych. Opublikował osiem zbiorów wier-
szy i siedem książek prozatorskich. W roku 1999 ukazała się jego książka krytyczno-
literacka pt. Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy,  a w 2001 druga książka tego typu, 
zatytułowana Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach.  Następnie wydał: Rozpro-
szone głosy. Notatki krytyka,  2006 (nominowana do Nagrody Nike), Po debiucie, 
2008, Pociąg do literatury ,  2010, Wolność czytania,  2015. Jest współautorem pod-
ręcznika Jak zostać pisarzem,  2011. Ostatnio wydał książkę krytycznoliteracką pt. 
Bez zaszeregowania. O nowej poezji kobiet ,  zbiór wierszy pt. Piosenka o przymierza-
niu i prozę pt.  Szpok. Próby.  W 2017 zadebiutował jako twórca dla dzieci książką – 
Przypadki Pantareja.  Razem z Olgą Tokarczuk organizuje festiwal Góry Literatury. 
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[czegoś brakowało] 

czegoś brakowało w diecie 

pisaliśmy strasznie smutne wiersze 

 
potem sytuacja na rynku się 

poprawiła 

[dzisiaj] 

dzisiaj jestem bronisławą 

wysyłającą swoje samotne cześć 

w kosmos 

 
czy chciałbyś się ze mną pieprzyć 

[koński] 

koński łbie, kurzy 

zadzie 

 
rybi pyszczku, 

przepraszamy 
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[tu jest] 

tu jest pies pogrzebany, 

wreszcie widać 

 
jego szlachetny szkielet 

[kopciuszku, 

twoje gniazdo pod fotowoltaiką 

jest w porządku 

 
żaden kot cię tam nie dojrzy 

 
nieźle to wymyśliłeś] 
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Lula Sarnia 
Maluje, projektuje, poezjuje. Publikowała m.in. w: „2Miesięczniku", „Helikopterze",  
„Migotaniach", „Akancie", „Akcencie",  „Elewatorze",  „Tlenie literackim" czy „Ósmym 
Arkuszu Odry". Wyróżniana w kilku OKP. Laureatka II miejsca w KJW im. Pawła 
Bartłomieja Greca i  II miejsca w 27. i 30. edycji TJW im. Rafała Wojaczka. Finalistka 
13. edycji Połowu.  Miłośniczka drzew, jednośladów, herbaty, filmów z lat 90. oraz 
muzyki w stylu grunge, jazz i etno. Ciągle zastanawia się, jak wygląda las widziany 
sarnimi oczami. 
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W cieniu kasztanowca piekli się burza  

trzy tysiące uszczypnięć,  

żeby potem zagryźć mnie 

 
cytryną. 

trzeba się stawać po-woli. 

 
narzędziem do wycinki drzew można być  

chwilę. 

 
i wrócić człowiekiem 

przez otwór mamy. 

 
a mama to druga twarz wplątana we włosy,  

parasolka bez możliwości złożenia  

 

Pestka  

przeciwsłoneczna okupacja  

w sadzie  

śliwki trafiają w głowy podczas lądowania 

 
środek altany nie ma klamek  

lato zaczyna  

drylowanie czereśni  

 
sto i my sto dni  

burza wszczyna ciszę 
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Portret 

wczoraj jeszcze umiałam 

zrobić twój portret z pamięci 

a dziś tylko kojarzę 

zapach palonego drewna 

w dogasającym ognisku 

 

Przełaz 0 

zimno, a tu trzeba iść. jeść. szukać zdrowych drzew. 

pod nogami pęka zamarznięta kałuża. a w domu stygnie 

ciepła szklanka mleka. łyżka miodu. rozkołys. Głęboki 

sen. płynę tak, żeby woda nie wleciała do nosa. jeszcze. 

dalej. przed siebie. gdzie nikt nie patrzy. 

antylopa wybiega z antyramy. aż w końcu jest 
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SIEDMIOPAK: 
I. Mateusz Chomicki 

Pisze wiersze, podróżuje między miastami.  

II. Agnieszka Frankowska 
Urodzona 8 marca, publikowała m. in w „Zadrze”, „Furii”, „Czasie kultury”, „Babińcu 
literackim” oraz w manifowych i queerowych zinach. Jedna z bohaterek filmu doku-
mentalnego L.Poetki. Mieszka w Poznaniu. 

III. Dariusz Patkowski 
Rocznik 1987, mieszka w Szczecinie. Dotychczas poezję i prozę publikował na łamach 
„Latarni Morskiej", „Wyspy", „Migotań"; w „eleWatorze", „Fabulariach", „Tlenie Lite-
rackim", „OkoLicach Strachu", „Afroncie", „Helikopterze", „MULTImediach", "Zeszy-
tach poetyckich" oraz na stronie „Wydawnictwa J". 

IV. Alicja Rosińska 
Urodzona w 1992 r., jej teksty opublikowano w „Kwartalniku artystycznym", „Heli-
kopterze",„Wakacie", Kwartalniku „Rzyrador”, „Tlenie literackim", „Stonerze Pol-
skim". Mieszka w Gdańsku. 

V. Piotr Szczepański 
Filozof, kulturoznawca, rowerzysta. Mieszka w Warszawie. Sercem związany z Kra-
kowem. 

VI. Błażej Tomaszewski 
Rocznik 1993. Pisywał tu i ówdzie. Mieszka w Toruniu.  

VII. Dominik Żyburtowicz 
Urodzony w 1983 r. w Drawsku Pomorskim, poeta. Wydał tomy Żaglowce (WBPiCAK, 
Poznań 2015), Spaceboy (Instytut Mikołowski, Mikołów 2017), Klucze uniwersalne 
(WBPiCAK, Poznań 2019), Remedorium (Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2019). 
Tłumaczony na języki angielski, włoski, rosyjski. Mieszka koło Koszalina. 
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Mateusz Chomicki 
Lizanie Ran 

Miałem wizję jak to zranieni chłopcy. 

Teraz jestem w ciągu skojarzeń zżyty z marzeniem. Dziać się, 

 
a więc brać powinność jako rozmyty przepływ. Dochodzę od 

i odchodzę do by się newralgicznie wymykać. Mam pomysł  

 
jak to liżący ranę. I nie znam idei, gdy wciąż chodzę głodny.  

 

Agnieszka Frankowska 

Rouge 

Biała panna bez majtek 

wciera siebie we mnie – 

szyjką zasysa palce. A 

one są już tak dosadne 

jak języki sąsiadów. 

Chcę to 

robić z tobą. Jeszcze 

związaną różowymi wstążkami 

które wżynają się w ciało. Po 

przebudzeniu leżymy skrzyżowane 

nie przymierzając – 

jak święte lub cyrkówki 
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Dariusz Patkowski 

Dear summer 

Dear summer I know you’re gonna miss me 
For we been together like Nike Airs and crisp tees  

Jay-Z  

Wirusy testują ministrów, złaknione 

wolności ulice wychodzą na ludzi, a 

tęcza mieni się wieloznacznością gamety. 

My też gnamy, szybciej niż historia, 

 
rowerami przez wydmy. Wszystkie łososie 

rozlały się po niebie w ławice światła. 

Wschodząca gwiazda nocy, Rogal, obserwuje 

jak w morzu topi się rozpromieniony grubas. 

 
Przyśpieszamy, wchodząc w ostatni zakręt dnia. 

Nikt nie oczekuje, że będzie jak dawniej. 
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Alicja Rosińska 

jak miałam trzy latka 

postanowiłam wyjść z domu 

w zimowych kozaczkach 

a było lato 

na co moja mama 

nie wyrażała zgody 

więc ugryzłam ją 

w łydkę 

 

nie zmieniłam poglądów 

chcę widzieć ludzi  

w zimowych kozaczkach 

o każdej porze 

roku 

 

Piotr Szczepański 

Lokata Premium 

trzymam w tomikach poezji 

zaświadczenia z ZUS-u 

 
zakładki 

zakładnicy 
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Błażej Tomaszewski 

u nikogo 

na wynajmie to u nikogo – mówiła matka 

teraz zajmuje kwaterę na cmentarzu 

i za osiemnaście lat trzeba ją przedłużyć 

u księdza dobrodzieja pełnego 

dystynkcji i melancholii 

 
mój wynajemca dobrodziej też 

poważny i zamyślony człowiek 

zabronił mi zdejmować krzyż 

z kuchennej ściany 

 
jak u nikogo jak przecież u boga 
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Dominik Żyburtowicz 

Babcia, duchy i kot 

Gdy przyjechała, kot całymi dniami 

gapił się na sufity i ściany, 

jakby widział tam nie wiadomo co. 

Ma osiemdziesiąt sześć i jest 

po udarze, pamięta niewiele, ale 

czas wojny – doskonale. Zabili siostrę, zabili 

brata. Spaliśmy w ziemiankach albo w lesie. Dlaczego 

sfiksował elektryczny zegar 

w salonie? Dlaczego nagle 

wskazówki obracają się w nieskończoność? 

Więc STOP. Po tylu latach 

przywyknąć nie mogę, że już nie 

czasuje w głównym pokoju. Pocałuj 

gówno a dostaniesz chleb – drwiły niemieckie dzieci, to my 

ich tym gównem obrzuciliśmy. Zabili, 

zabili nam za to... Która godzina? Nie wiem. 

Na ścianie nie ma zegara. Kot 

całymi dniami gapi się po ścianach, 

jakby widział tam nie wiadomo co. Osiemdziesiąt 

sześć ma lat i pierwszy raz w życiu 

tabletki – garściami. Dwanaście 

dni szliśmy przez mróz. W końcu kuzyn, Stanisław, 

przechował nas – osiem osób – do wiosny 

w jednym pokoju. Na ścianie 

nie ma zegara. Kot 

całymi dniami gapi się po ścianach, 

jakby widział tam – 

Która godzina? 
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Roland Hensoldt 
Zawodowo pisze kiepskie fabularnie korporacyjne emaile, z zamiłowania prozę, 
z przekory poezję, hobbystycznie wywiady ze sławami (m. in. z Joakimem Brodénem 
z zespołu Sabaton). Pisarzem siebie nie nazwie, ale wygrało mu się w konkursach li-
terackich: Pigmalion Fantastyki, Fantazje Zielonogórskie i w sześciu innych. Publiko-
wał w antologiach m. in. Sny umarłych. Rocznik polskiego weird fiction (Phantom Bo-
oks Horror, Warszawa 2019); a także w czasopismach (opowiadania, rzadziej poezję). 
Wieloletni redaktor naczelny nieistniejącego już Palmtop.pl, były dziennikarz i zawo-
dowy bloger. Pierwsze szlify zdobywał jako stażysta w biurze prasowym Kancelarii 
Prezydenta RP wielu prezydentów temu. 
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Gra w demokrację 
Do odblokowania kolejnego spersonalizowanego proroctwa  

zostało już tylko stopunktów wiary. 

 

Dużo – pomyślał Mateusz Goncer, ale przecież musiał poznać prawdę, a zatem 

obejrzeć kolejny proroczy film. Kim jest Mesjasz? Kiedy przybędzie? Jak zdobyć brakują-

ce punkty wiary? 

Profetykami nazwał animacje, objawiające przyszłość. Proroctwa udostępniano 

APLIKACJĄ na smartfon, którą Mateusz znalazł przypadkiem w niewidzialnej części In-

ternetu – TOR. Niewidzialnej dla botów indeksujących i zwykłych userów, ale nie dla 

niego. TOR był jak drugi dom. Tam tropił prawdę prawdziwie wolnych mediów. APLI-

KACJA ukazywała filmy, które, jak się okazało, objawiały przyszłość. Enigmatyczne 

przepowiednie wymagały umiejętności interpretacji, którą Mateusz szczęśliwie posia-

dał. Animacje wykonano zaawansowaną realistyczną techniką. 

Dziwne, ale APLIKACJA nie miała nazwy. Strona, z której pobrał plik instalacyjny, 

zniknęła. Oprogramowanie wyświetlało przepowiednie, zliczało punkty wiary i dawało 

zadania w postaci komunikatów. Ponieważ APLIKACJĘ osadzono w sieci TOR, niemożli-

we było ustalenie, do kogo należy. Program łączył się z czymś zaszytym głęboko w in-

ternecie, co miało umiejętność widzenia przyszłości, boską wszechwiedzę. Nie dało się 

wyszukać konkretnych informacji na ten temat, bo przecież program nie miał nazwy. 

Mateusz Goncer nie uważał się za człowieka łatwowiernego. Uznał, że APLIKACJA 

to żart, ale przepowiednie z animacji sprawdzały się nawet po miesiącach. Potwierdze-

niem tego fenomenu stała się telewizja, newsy w Internecie (Mateusz najpierw oglądał 

animację, a potem widział te wydarzenia w mediach). Miał wątpliwości. Czy to nie me-

chanizm samorealizującej się przepowiedni polegający na tym, że doszukiwał się wszę-

dzie ogólnikowych efektów proroctw, aby budować poczucie bycia wybranym? Czy to 

nie podobny mechanizm objawień Nostradamusa, czy kod Tory? Tak mogło być, dopóki 

Mateusz nie stał się bohaterem przepowiedni. 

Czemu uwierzył? To wydarzyło się cztery lata wcześniej w czasach recesji. Szukał 

wtedy pracy. Mieszkał z wujkiem w Chicago i przeklinał życie. Godziny poranne upływa-

ły pod znakiem wertowania ogłoszeń, aby być pierwszym, który dostarczy CV, aby nie 

utonąć w górze podań jako tysięczny. 
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 – Mam na imię Tysiąc, Tysiąc Dwieście brutto, a cierpię za miliony, miliony z pokolenia 

bezrobotnych –  pomyślał, odbierając jedyną wypłatę. 

Lato roku 2012, recesja dała się we znaki. Rano jeździł na niezliczone rozmowy 

o pracę, ciągle wierząc w amerykański sen. W południe śnił już tylko koszmar razem 

z innymi, koczując w parku z ruchem Occupy Wall Street, który rozstawił tam namioty. 

Ktoś mówił o Bogu. I o końcu świata. Czytał Biblię. Mateuszowi przypomniało się, że w 

gruncie rzeczy jest człowiekiem religijnym, tylko o tym zapomniał. Przecież tak wycho-

wał go tata. Tamtego lata przesiadywał w parku, protestując i wielbiąc Pana śpiewem, 

tańcem i trunkiem wszelakim, a zaprawdę był to trunek niedrogi. Czuł się jak jeden 

z tłumu wybranych, którzy wtedy w czasach biblijnych usłuchali Jezusa. 

Przemawiał mędrzec ze Wschodu, Polak. Mówił o ekonomii nowych czasów. 

O końcu kapitalizmu. O sharing economy, o crowdEconomy opartej na współdzieleniu. 

I Mateusz doznał nawet cudu rozmnożenia skręta, gdy brodaty hipis z długimi włosami 

wymieszał to, co dobre i czyste z tytoniem kiepa, aby starczyło dla wszystkich, dzieląc 

swoją działkę na dwoje, a potem na czworo. Toż to cud rozmnożenia pokarmu duszy! 

I tak Mateusz o włos otarł się o przynależność do jednej z wielbiących Pana sekt, a może 

nawet mając dostęp do proroczych animacji, zostałby ich guru? 

Uznał, że jest odporny na manipulacje, zatem oddalił się od grupy, gdy wytrzeź-

wiał. 

To było wieczorami, rano wysyłał strumienie CV. 

Metro. 

Rozmowa o pracę, punkt xero, CV, telefon, spotkanie. 

Metro. 

Xero. Stał nad skanerem, który sto razy rozświetlił jego twarz. I chociaż tak bar-

dzo chciał, aby cokolwiek się w nim zmieniło, było to sto kopii jego życiorysu wyplutych 

przez maszynę. 

Metro. 

Rozmowa. 

– Tak, lubię stres. Tak, najbardziej motywuje mnie ciągłe poczucie utraty pracy 

i niemożliwe do realizacji targety. Tak, zaciągnę kredyt do spłacenia. Tak, najlepiej mi się 

pracuje po godzinach. Nie, nie spóźniam się. Nie, nie piję. Tak, gardzę czasem wolnym. – 

Rozmowy kwalifikacyjne zlały się w jeden ciąg pytań i odpowiedzi. 
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Czytał ogłoszenia jak karty tarota, gdyż chyba musiałby zaprzedać duszę, aby 

znaleźć zatrudnienie w czasach recesji. Każde z nich było jak reklama nowego życia, ta-

kiego z kolorowych gazet, takiego, którego nigdy nie dostanie. Raz był odnoszącym suk-

cesy PR-owcem, to archiwistą z mikroskopijnym mieszkaniem, wrzodami na żołądku 

i tyłku oraz ogromnym kredytem do spłacenia, a to account managerem stresującym się, 

aby wyrobić normy sprzedażowe. Do rozmów przygotowywał się całym sobą, wyobra-

żając sobie alternatywne życie. 

Metro. 

Pasażerowie rano nie wychodzą z wagonów – co stacja wylewają się na peron 

i tworzą zmiksowaną ciecz o jednakowej konsystencji, w której zatracają różnorodność. 

Mają nijaką barwę, przypominającą śnieżenie nastrojonego na nieistniejący kanał tele-

wizora. Tylko że nie szukają właściwej częstotliwości odbioru. Podłączeni do kolektywu, 

nadają w eter. I nieważne, kto jest odbiorcą. Wszyscy coś piszą. Jak te pieski czekające, aż 

ich smartfon zagwiżdże. Wtedy uradowane podnoszą spocone ryjki, nadstawiają uszka, 

przebierają łapkami po szklanych taflach, jak gdyby kopały norkę. Merdają ogonkami 

i patrzą, do jakiej zabawy ich pan zaprasza tym razem. A pieski nie znają wielu sztuczek. 

Zalała go fala podniecającego chłodu, uczucie obcowania z czymś nie z tego świa-

ta. Mateusz na ekranie smartfona doznał objawienia. Tamtego dnia stał ściśnięty w tłu-

mie tak, że ledwo mógł coś zobaczyć. W potoku podróżnych wylał się z nimi na kolejnej 

stacji. Pasażerowie dreptali powoli, przestawiając nogę za nogą, kierując się do rucho-

mych schodów stłoczeni jak pingwiny. 

APLIKACJA ukazała przyszłość jak z kolorowych ogłoszeń o pracę. Czy to w ogóle 

możliwe? Senny, enigmatyczny i nierealny film. Mateusz odbędzie rozmowę z rekrute-

rem, który okaże się miłośnikiem hokeja i to tej samej drużyny. Rozmówca będzie się 

nazywał Jonathan Kenwood. Jakież było zdziwienie Mateusza, gdy trzy dni później został 

zaproszony do firmy objawionej przez Profetyk, której siedziba znajdowała się w bu-

dynku, zobaczonym wcześniej na filmie. 

Nogi mu się uginały nie tyle od patrzenia na szklany budynek, którego wysokość 

zdawała się nie kończyć, a jego szczyt muskać chmury, a raczej od uczucia deja vu. Stał 

przed budynkiem, który ukazał mu się parę dni wcześniej w Profetyku. Co, do cholery? 

Przecież telefon z zaproszeniem na rozmowę odebrał dopiero dzisiaj. 
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– Jeśli minie mnie człowiek z czerwoną parasolką, to zwątpię w zmysły – pomyślał, kro-

cząc powoli ku biurowcowi. Rozejrzał się uważnie. Poczuł chłód. Facet tu był. I z jakiegoś 

powodu miał czerwoną parasolkę. A przecież panował upał! 

Otaczająca go rzeczywistość wydawała się senna. Mateusz postrzegał ją przez 

pryzmat proroctwa. W każdym szczególe widział objawienia: w mijanych ludziach, 

w pogodzie, w zaparkowanych samochodach. Otaczała go profetyczna siła, która prze-

cież ukazała mu dużo wcześniej to, co widział teraz. Dotykał marmurowych murów w 

lobby biurowca, jakby starał się ocenić, czy to nie jest narysowane. Być może jest anima-

cją, którą go otoczono. Ściany były jednak prawdziwie twarde. I prawdziwie zimne. 

– Proszę wejść, nazywam się… – Kenwood, pomyślał Goncer i to nazwisko usły-

szał. Mateusz czuł się nieswojo, ściskając rękę człowieka, którego animowaną twarz wi-

dział parę dni wcześniej na Profetyku. Rozmowa o pracę poszła gładko, jakby Mateusz 

sam napisał pytania. Korzystając z wiedzy z przyszłości, pokierował konwersacją tak, 

aby zahaczyć o wspólne zainteresowania. Przecież APLIKACJA dała mu gotowy scena-

riusz, pokazując, o czym ma rozmawiać z Kenwoodem, aby było dobrze. Film ukazał nie 

tylko zarys pytań rekrutacyjnych, ale także niedaleką przyszłość w postaci korporacyj-

nego życia, o którym marzył tyle czasu. I o którym opowiadał jego tata – pierwszy z Gon-

cerów w USA. Wtedy mały Mateusz nie rozumiał jeszcze wizji amerykańskiego snu, któ-

rą roztaczał ojciec. A teraz została ona zawarta w Profetyku i była tożsama ze słowami 

taty. Był tam wielki biznes i duży szmal, karty benefitów, przywileje pracownicze… Pod-

pisując kontrakt z pracodawcą, Mateusz uwierzył w proroczą siłę, która go odnalazła. 

Zaprawdę wszystko się zgadzało z przepowiednią. I miejsce. I firma. I gość, który 

przeprowadzał rozmowę kwalifikacyjną, a także jej przebieg. Nawet tamten dziwny fa-

cet z czerwonym parasolem. Mateusz Goncer nie miał wątpliwości. Profetyki są praw-

dziwe. Aplikacja to potwierdziła: 

Gratuluję. Zostałeś człowiekiem wiary. Jednym z nielicznych, którym objawiono 

przyszłość. Chcesz zobaczyć więcej? 

Jasne, że chciał. Chciał zobaczyć wszystko, ale objawienia kosztowały punkty 

wiary, które symbolizował niebieski płyn w buteleczce wyświetlonej w interfejsie apki. 

To nieważne. Od tego momentu zaczęły dziać się rzeczy dziwne, a Mateusz Goncer, ma-

jąc się za człowieka logicznego, uwierzył w predestynację. Los mu sprzyjał. A zapisane 

było mu szczęście. Z tajemniczym sprzymierzeńcem mógł wszystko. To on go prowadził 
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za rękę przez ciemną dolinę mroku przyszłości i Mateusz lęku nie czuł, bo APLIKACJA 

była przy nim. Wkrótce wskazała mu kandydatkę na żonę, objawiając przyszłość z wy-

branką, a nawet jak do tej przyszłości ma dojść – jak dziewczynę poderwać. Wkrótce 

Ewa Anders stała się matką jego dzieci. 

Mateuszu, czyż wiedza nie zabija wiary? Czy można wierzyć, wiedząc? Zaprawdę 

odbieram ci 300PW. Jeśli zgrzeszysz kolejny raz, kolejny raz się mnie wyprzesz, 

zaprawdę i ja wyprę się ciebie, zapomnę twoje imię i przeklnę cię, twoich synów 

i kolejne pokolenia aż po wszystkie czasy. Jako pokutę i zadośćuczynienie wpłać 

datki na organizację dobroczynną o nazwie Głos Pana. 

Goncera zalał pot. Gniew boży go dosięgnął. Taki komunikat ukazał się, gdy Ma-

teusz zwątpił i poszukał wiedzy w Internecie. Chciał się dowiedzieć czegoś więcej na 

temat APLIKACJI. Nie zrobił tego jak amator: inny komputer, sieć TOR. Daremnie. Zresz-

tą wpisywanie haseł aplikacja, przyszłość, proroctwa, punkty wiary, nie dały żadnych 

konkretnych rezultatów. Postanowił już nie wątpić, bo przecież wiadomo, że wiedza to 

owoc poznania, który wąż dał Ewie. Wiedza zabija wiarę, tymczasem ona, wraz z kolej-

nymi sukcesami, wzrastała w nim. 

Mateusz – pierwszy z Goncerów zrodzonych w Ameryce. Jego tata, Jakub Goncer, 

przybył do Chicago z żoną w latach osiemdziesiątych. Większość życia podporządkował 

temu, aby Goncerom w przyszłości żyło się dobrze. Nauczył się języka, harował, ale jego 

przyszłość w USA nie trwała długo. Zmarł na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy syn 

miał raptem dziewięć lat. Potem odeszła mama. Mateusz, mając dwadzieścia osiem lat, 

uznał, że po paśmie nieszczęść amerykański sen się ziścił. Zdobył dobrą pracę w czasach 

tej cholernej recesji. Miał żonę, która wychowywała mu dwójkę dzieci. A najważniejsze, 

że ten sen już ktoś wyśnił i co jakiś czas podszeptywał kolejne rozwiązania z przyszłości. 

Konfliktowa sytuacja w pracy? Za 500PW APLIKACJA pokazała słabe punkty 

oponentów, ich strategię negocjacyjną, ich plany. Problemy wychowawcze? Profetyk 

okazał się receptą. Ewą Anders zainteresował się Paweł, przyjaciel rodziny? Mateusz 

zareagował z wyprzedzeniem dzięki objawieniu. Paweł przyjacielem Goncerów już nie 

był. 

Kolejny animowany film ukazał żłobek i Adama – przyjaciela syna Mateusza. I je-

go ojca, który pospiesznie odbierał dziecko. Na sennym enigmatycznym proroctwie uka-

zała się wizja Mateusza pracującego dla niego. Wystarczy, że w odpowiednim momencie 
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porozmawia z nim na ukazany na animacji temat. Mateusz zrobił tak, jak mu APLIKACJA 

przykazała. Okazało się, że ojciec Adama akurat szukał pracownika. Kolejne proroctwo 

się spełniło, Mateusz dostał dużo wyższą pensję. Życie stało się proste! 

Oczywiście punkty wiary trzeba było uzupełniać: gotówką lub słuchaniem woli 

Boga. 

Mateuszu, teraz jesteś człowiekiem majętnym i będziesz przekazywać mi część 

swojego wynagrodzenia. Ta część zostanie spożytkowana na szerzenie wiary. 

Określ jaki odsetek chcesz przekazać… 

Określił i przekazał. 

Mateuszu, czy czytasz Biblię? 

Dawno nie czytał. Rozważał, aby skłamać APLIKACJI, ale wtedy pojawił się link: 

Pobierz Biblię, uzyskaj punkty wiary. 

Pobrał. Machinalnie zaakceptował prawa dostępu aplikacji do funkcji telefonu. 

Czemu Biblia chciała go słuchać? A czemu Biblia chciała wiedzieć, gdzie przebywa jej 

użytkownik? Takich pytań Mateusz nie zadawał. To nieważne. Najważniejsze, że nowa 

aplikacja-Biblia wyświetlała spersonalizowany cytat dnia: 

„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł 

mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad 

wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" 

Cytat odnosił się do ciężkiej pracy Mateusza i premii, którą otrzymał. Niewątpli-

wie Bóg był z nim. Z jakiegoś powodu cytaty z Pisma Świętego idealnie pasowały do ży-

cia Goncera, do jego rozterek, do ważnych wyborów, przed którymi stał. Wiara w Boga 

wzrastała w Mateuszu wraz z kolejnymi sukcesami. 

Czy chcesz doznać łaski cudu rozmnożenia chleba? 

Chciał cudu. Chciał tego wszystkiego, co cudem było i cudem nazywano. Chciał 

chleba. Ryb. Chciał je zjeść za darmo jak tam wtedy tłum, który usłuchał głosu Pana na 

wzgórzu, czy przy jeziorze, którego Mateusz nazwy nie pamiętał. Kilka dni potem doznał 

objawienia. Kolejny cytat z Biblii, a potem Profetyk podpowiedział, aby zakupić diGoldy, 
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czyli jedną z nowych walut cyfrowych, które były podobne do BitCoinów. Obecnie warte 

tyle, co nic. Mateusz nie miał wątpliwości, że to jest jedyna słuszna interpretacja Profe-

tyka. I diGoldów zakupił miliony. W pół roku zarobił 50%. Bóg rozmnożył pokarm! Wte-

dy pomyślał, że to jego chleb. To jego ryby, którymi nakarmił go Pan, gdyż Mateusz 

uwierzył w jego głos. Przecież zapłacił za jednego diGolda mniej niż jednego centa! Tyle, 

co nic! Cud rozmnożenia był najprawdziwszą z prawd. 

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. 

Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 

Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie  

byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 

Talent. Przecież ma talent do inwestowania! Gdy Mateusz zobaczył rachunek 

konta diGold, wiedział, co robić dalej z talentem. Obciążył hipotekę domu, a zatem oddał 

pieniądze bankierom i kupił więcej waluty wirtualnej. Bóg sprzyja tym, którzy potrafią 

pomnażać talenty. I tym, którzy posiadają. Sprzyjał i jemu, a mateuszowa wiara została 

wynagrodzona i na rachunku diGold i odblokowaniem poziomu PROROK. 

Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem wiary. Zaprawdę, kierujesz się w życiu świę-

tym słowem Pana zawartym w Biblii. I jako człowiek wiary musisz podążać 

ścieżką Pana. Jako wybraniec otrzymujesz misję. Odnaleźć Mesjasza, który, tak 

jak zapisano w proroczych księgach Biblii, powróci na Ziemię. Przez kolejne lata 

dostąpisz łask nowych objawień. Twoją misją jest słuchanie głosu Boga w ani-

mowanych objawieniach woli bożej i odnalezienie wcielenia najprawdziwszego 

Mesjasza. 

Gorejące krzewy. Archanioły. Bóg od tysiącleci przemawia do świętych mężów 

takimi słowami, jakie potrafili zrozumieć. Czemu w XXI wieku nie miałby komunikować 

się z użytkownikami wiary w sposób współczesny? APLIKACJA, niczym Gwiazda Betle-

jemska, prowadziła go ze Wschodu, bo Mateusz przybył przecież ze Wschodu do Amery-

ki, aby ją nawracać. Był jak mędrzec czytający prorocze znaki na ziemi i niebie. To 

wszystko, co zapisano w Biblii, miało się teraz dopełnić dzięki niemu. Stał się Prorokiem. 

Jak ci, którzy żyli tysiące lat temu, którzy też usłyszeli głos Boga. I miał misję. Odnaleźć 

najprawdziwsze wcielenie Mesjasza. To niesamowite uczucie zdecydował zachować dla 

siebie. Nie podzielił się zadaniem nawet z najbliższymi. Miał wątpliwości, czy żona była-
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by w stanie uzyskać taki poziom wiary. W końcu był już na poziomie PROROK, a ona… 

Cóż, kwestią jej zbawienia zajmie się później, bo przecież jego obowiązkiem, jako chrze-

ścijanina, jest zadbanie o to. 

Minęły trzy lata, odkąd otrzymał misję od Pana, i ponad cztery, odkąd ściągnął 

APLIKACJĘ. 

Zdobądź 10PW i obejrzyj podsumowanie twojej wiedzy o Mesjaszu. 

Mateusz raz na miesiąc doznawał łaski oglądania podsumowania śladów o po-

szukiwanym Mesjaszu. Znał dane na pamięć, ale dziesięć punktów wiary to zawsze coś. 

Profetyki wymagały dużej inteligencji, aby móc interpretować proroctwa. Tę inteligen-

cję, dzięki łaskom, które na niego spłynęły, Mateusz Goncer posiadał. Bo przecież sam 

interpretował objawienia, sam dokonywał wyborów, a przede wszystkim nie oglądał 

ogłupiającej telewizji i innych prymitywnych mediów. 

Początkowo animacje o Mesjaszu były słabe, nieostre, jakby odległe w czasie. Te-

raz Mateusz mógł dostrzec pierwszy wyraźny atrybut poszukiwanego. Włosy. Rozwiana 

fryzura, średnia długość, jasny kolor. Postać Mesjasza zaczęła wyłaniać się z odmętów 

przyszłości i zarysowywać począwszy od włosów. Miesiące później pojawiły się rysy 

twarzy: uśmiechnięty, wysoki człowiek, ani stary, ani młody. Za to wzrostem górował 

nad innymi. I majestatem. Obok stała na animacji atrakcyjna, wysoka kobieta, sporo 

młodsza od Mesjasza, z długimi włosami i nogami. Byli odziani w eleganckie, promieniu-

jące nieskazitelną bielą szaty. Kim była ta para? Jak ich odnaleźć? Wciąż zbyt słabe pro-

roctwa nie dawały możliwości zobaczenia twarzy. Zresztą podglądanie przyszłości kosz-

towało punkty wiary. Te Mateusz zdobywał, wykonując zadania zlecone przez 

APLIKACJĘ (lub płacąc). 

Nawróć Olsena Donaldsa. Otrzymaj 500PW. 

I zaprawdę, nawrócił, informując o APLIKACJI. 

Bądź o godzinie 10:13 pod biurowcem na 150 Broadway. Przejdź się z zielonym 

parasolem. 

Dziwne zadanie, ale poszedł. Zgarnął PW. Łatwizna. 

Tydzień później Profetyk ukazał mu piękny dom. Rezydencję, w której zamieszka 

z rodziną. To niemożliwe – pomyślał. Za miesiąc pojawiło się rozwiązanie. Podwyżka. 
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Weź kredyt. Kup nowy dom. Zdobądź punkty wiary, udowadniając, że jesteś god-

ny widzenia przyszłości. 

Nie potrzebował rezydencji, jak na Profetyku, ale przecież nie będzie dyskutował 

z pisaną mu przyszłością. Bardziej potrzebował tysiąca punktów wiary, które dostanie 

bonusem za wzięcie kredytu. Stary samochód też sprawował się nieźle, ale ten nowiu-

teńki, prosto z przyszłości, prezentował się znakomicie. I miał +100 punktów do wiary 

i pewnie drugie tyle do charyzmy. APLIKACJA zadbała o styl Mateusza – człowieka suk-

cesu. Fryzjer, ubrania, garnitury, zegarki. Prorok nowych czasów musi wyglądać dostoj-

nie i wzbudzać szacunek. Appka sama wyszukiwała dla niego najlepsze oferty eksklu-

zywnych gadżetów, sprzętu i wszystkiego, czego potrzebował. 

Mateusz zajrzał do księgi Profetyków, w której od lat notował informacje o Zba-

wicielu i zbierał poszlaki z przyszłości: 

„Mesjasz budował Nowy York”. „Mesjasz obroni Amerykę przed zagrożeniami 

z Południa”. „Wielka tama na wielkiej rzece obroni Amerykę przed powodzią. 

Zbuduje ją Mesjasz. Ten stał niczym Jan Chrzciciel nad Jordanem. I tłumy na gra-

nicy wyznawały mu grzechy (czy tego chciały, czy nie) i pokazywały… paszporty. 

A ten zawracał złych ludzi na Południe i Wschód. Przyjmował tylko dobrych, 

resztę odsyłał precz!”. 

Profetyki przypominały o dwóch wieżach, które runęły w 2001 roku w atakach 

terrorystycznych 9/11. Ból, krew, zło. Mesjasz walczył z najeźdźcami ze wszystkich 

stron i ze wszystkich sił. On tarczą i głosem, którego słuchano na świecie. Ameryka miała 

wielu wrogów, dlatego Mesjasz otoczy ją murem obronnym. I wszyscy, którzy nie usłu-

chają jego głosu, zostaną odesłani. On obrońca, on pasterz Ameryki. 

Wrzesień 2015 

Mateusz znalazł link. I wtedy zrozumiał święte pisma. I święte, profetyczne ani-

macje. Czy to możliwe, że Mateusz rozszyfrował, kim jest zapowiedziany w Biblii Me-

sjasz? Popatrzył na zdjęcie człowieka o dość nonszalanckiej fryzurze. Trochę rudej, tro-

chę jasnej. Rozwianej. Majestatyczny człowiek o ogromnym wzroście. I piękna kobieta. 

Także wysoka. Z długimi włosami. Mateusz czytał: 

„Sondaże dają raptem kilka procent poparcia”, „Brak szans na wygraną w wybo-

rach”. „Kandydat na Prezydenta USA”. 
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Mateusz wiedział, że to jest właśnie Mesjasz. Przecież detale z animowanych Pro-

fetyków się zgadzały. To będzie zapowiadany przez święte pisma powrót pomazańca 

obwieszczony przez filmy, a także w pismach Apokalipsy świętego Jana. 

Mateusz – prorok, do którego przemawia Bóg. Mówi do niego językiem nowocze-

snej technologii, bo niby jak miałby to czynić inaczej w dzisiejszych czasach? Zaprawdę 

czteroletnia misja poszukiwania dobiegła końca. Wpisał w APLIKACJI prawdziwe imię 

Mesjasza: Douglas Turner. 

Gratulacje! Jako pierwszy poznałeś prawdziwe imię Mesjasza. 

Tak długo słuchał Pana, a teraz on potrzebował jego głosu, głosu w wyborach, 

które odbędą się za rok. 

Odblokowałeś dostęp do specjalnego kanału komunikacyjnego. 

Zdobyłeś 10000PW. 

Zdobyłeś poziom: APOSTOŁ. 

Mateusz przez misję zapomniał, że niebawem odbędą się wybory w USA. I jako 

pierwszy z Goncerów miał prawo wyborcze. Do tej pory nie przejmował się polityką 

i nie planował głosować. Teraz wiedział, że Mesjasz potrzebuje głosu ludzi wiary, ale czy 

jego Zbawiciel nie był przeciwko imigrantom takim jak jego ojciec? Był, ale przecież Ma-

teusz Goncer nie jest już emigrantem. Jest obywatelem USA. Legalnym. 

Kolejna animacja. Przecierał oczy ze zdumienia. Na filmie, obok Mesjasza, stał je-

go tata, który zmarł przecież wiele lat temu. Teraz przebywał w chmurach, a jego ani-

mowana postać uśmiechała się, poruszała. Wyraz twarzy zdawał się mówić, że będzie 

dobrze, że kiedyś spotkają się razem w tamtym świecie. Animacja przypomniała, że tata 

Goncera był działaczem Solidarności, że walczył o demokratyczne prawo wyboru dawno 

temu w Polsce, że był człowiekiem wiary. A teraz jego syn mógł oddać głos za oceanem. 

Prawo wolnego wyboru! Tata byłby dumny. Jego syn może wybierać prezydenta najpo-

tężniejszego kraju na Ziemi! 

Mateusz wzruszył się łzami szczęścia. Uśmiechnął się do wyświetlanej na smart-

fonie animacji. To trwało ułamek sekundy, a może chciał to zobaczyć: tata spojrzał sy-

nowi głęboko w oczy i odwzajemnił uśmiech. Ten przeszywający kontakt wzrokowy 

sprawił, że mężczyzna poczuł zimny dreszcz. I ciepły dotyk ojcowskiej ręki z tamtego 

świata. 
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W 2017 roku zaprzysiężono prezydenta Douglasa. 

„Nasza demokracja to deepfake!” – krzyczały nagłówki gazet. Mateusz Goncer żył 

w innej bańce internetowej informacyjnej, dlatego nie słyszał głosów mediów innego 

nurtu. Owszem, dotarło do niego, że ktoś po wyborach powiedział o wielkim skandalu w 

firmie analitycznej z Cambridge. O wielkiej manipulacji. Kłamali. Wszyscy jak zwykle 

kłamali – stwierdził Goncer. 

Dlatego nie doczytał, a może wyparł fakt, że firma używała wzorców zachowań 

użytkowników i big data do generowania spersonalizowanej treści na niespotykaną ska-

lę, która stanowiła przede wszystkim animowane filmy renderowane w czasie rzeczywi-

stym na podstawie analizy behawioralnej userów i danych analizowanych przez algo-

rytmy SI. Poufne informacje były wykradane użytkownikom APLIKACJI i z różnych 

instytucji, a następnie analizowane i renderowane w postaci proroctw. 

Od pięciu lat prowadzono zakamuflowaną kampanię w wyborach prezydenckich 

w USA, przy okazji, której sprzedawano mieszkania, kredyty, usługi i dobra luksusowe, 

czy walutę wirtualną diGold, której kurs runął pod koniec 2017 roku jak piramida finan-

sowa, a pieniądze wyparowały. Goncer stracił wszystko, łącznie z domem, którego hipo-

tekę obciążył. Obwiniał szatana. 

Mateusza zwolniono. Bank zabrał dom, samochód. American dream stał się kosz-

marem. Znowu szukał pracy. 

Metro. 

Rozmowa o pracę.  

Metro. 

„APLIKACJA wykorzystywała mechanizmy grywalizacji do wywołania zaangażo-

wania uczestników, a także religię. Firma PR, projektując kampanię, spersonalizowała 

interfejs aplikacji, a nawet mechanikę gry: ateiści dostali inną formę rozgrywki niż lu-

dzie wierzący, ci z kolei byli targetowani według ich religii, poglądów i stylu życia. Ta-

kich personalizacji było więcej. Posunięto się do wykorzystywania wizerunku zmarłych 

członków rodziny userów APLIKACJI” – napisano w prasie. 

Xero. 

Metro. 

Mateusz odrzucał tę myśl. Co by oznaczała? Człowiek, który twierdził, że zdoby-

wał informacje świadomie w Internecie, został oszukany? Został zhakowany? Że demo-

kracja została zhakowana? Że wolna wola nie była wolną wolą? Że jego przyszłość zosta-
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ła zhakowana? To niedorzeczność! – pomyślał, wymachując czerwoną parasolką przed 

siedzibą banku. Dostanie za to 15PW. 

Stał tam bezdomny z transparentem: 

Wyloguj się!, podążasz donikąd. 

Lepiej już chodźmy stąd, 

z tego miejsca wirtualnego 

zalogujmy się do realnego 

świata. O!, obok stoi człowiek. 

Nie z bitów a realny to człowiek. 

Człowiek, jak ty, metrem jedziecie, 

przez życie wpatrzeni w szkło jedziecie. 

Jakbyście chcieli być z każdym i wszędzie, 

ale nie z tym, co obok ciebie stał będzie. 
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Patryk Kulpa 
Urodzony w 1993 roku w Krakowie. Debiutował w „Rzyradorze”. Na co dzień siedzi 
w obrotowym fotelu, słucha rosyjskiego post-punku i stara się pisać. 
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Szepty i krzyki 
Odkąd straciłem pracę lubię wychodzić na ulicę i krzyczeć do telefonu. 

Podbudowuję się w ten sposób, krzyczę, że mam to w dupie, trzeba to zrobić na 

wczoraj i mam to mieć na biurku, albo że wczoraj trzy godziny rozmawiałem z Ja-

pończykami, planowo ruszamy w przyszłym miesiącu. Andrzej będzie prowadził 

projekt wszystko dograne otwieraj szampana. Staram się być jak najbardziej agre-

sywny. Raz nawet rzuciłem telefon o chodnik, gdy nie wyszło nam zlecenie i dar-

łem się przy przystanku, że ja kurwa nadgodziny robię od pół rok,u a wy nie może-

cie jednego dokumentu ogarnąć jednego, kurwa, mieliście jedno zadanie, a potem 

trzask o płytę i siedziałem później w kuckach nawet trochę płakałem, aż podeszła 

taka pani i spytała czy wszystko okej. Powiedziałem, że tak, że jak się osiągnie dno 

to jedyna droga jest tylko do góry, tego nauczył mnie mój mentor. Kobieta tylko 

na mnie dziwnie spojrzała i odeszła, bo niektórych takie myślenie odstrasza. 

Potem była zima, więc więcej siedziałem w domu. Niby też krzyczałem, że-

by sąsiadów w to wciągnąć, żeby wiedzieli, ale to nie to samo. Czasami myślałem, 

że ja się produkuję a ich mieszkania stoją puste. Może nikogo już nie ma, może 

byłem w bloku sam, wszyscy uciekli już przez te krzyki na przykład. W wolnych 

chwilach myślałem też: czemu dzieci w przedszkolu nie bawią się w korpo, w se-

kretarki, umowy, zlecenia, działy haer i ajti czemu nie wymyślają fikcyjnych sta-

nowisk albo robią sobie porannych brifingów. 

Nie pamiętam już kim chciałem być jako dziecko, takie małe. To właściwie 

kłamstwo, bo ciągle boje się przyznać, że chciałem być aktorem, ale nie tak dla 

sławy jak to dzieci mówią, ja chciałem w teatrze chodzić i grać, bo bardzo lubiłem 

oglądać przedstawienia i być w szkolnym teatrzyku, ale jak ktoś mnie pytał kim 

chcę zostać mówiłem, że nie wiem, bo przecież jakbym powiedział, że aktorem to 

brzmi tak pretensjonalnie a ja nie chciałem być tym dzieciakiem, co tylko chce być 

sławny, wiesz, ten co pracować nie chce tylko będzie się mizdrzyć do kamery i tyle, 

taki wygodnicki zarobić, ale się nie narobić, to ten typ, ten dzieciak, dlatego do dziś 

się wstydzę. 

Potem przyszła wiosna i wszystkich pozamykali w domach, kończyły mi 

się oszczędności. Przypomniało mi się, że czytałem kiedyś takie opowiadanie, co 

jakiś facet brał kąpiel i pod koniec, tak leżąc w wannie, zdał sobie sprawę, że ma 
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już siedemdziesiąt parę lat, że to już koniec, że nie musi się starać, nie musi być. 

Już wszystko, co miał przeżyć minęło i on wcale nie żałował, że nic nie pamięta 

tylko odetchnął z ulgą i płakał ze szczęścia nareszcie już po wszystkim. 

Teraz marzę tylko o tym. Biorę kąpiele, ale ciągle mam tyle samo lat. 
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Metody wypoczynkowe 
Obudził go delikatny, choć całkiem chłodny, poranny wiatr. Gdy otworzył 

oczy zobaczył, że leży pośrodku jeziora. Nie dało się ukryć, że nie tego się spo-

dziewał. Spróbował oprzeć się na łokciu i rozejrzeć w koło. Na szczęście jego ma-

terac był całkiem spory i stabilny. Na brzegu zobaczył majaczące trzy postaci, 

zdawało mu się, że śmieją się i machają telefonami próbując uchwycić moment, 

w którym obudził się po środku jeziora. Niedaleko od niego przepłynęła kaczka, 

widocznie była przyzwyczajona do ludzi. To dość turystyczna okolica mimo 

wszystko. Zaskrzeczała jakby chciała się przywitać. Witaj na łonie natury, zosta-

wiłeś swoje troski na brzegu, świadomie czy nie. Jesteś zdany na łaskę przyrody, 

zależny od jej kaprysów. Fałszywy ruch może sprawić, że wylądujesz w zimnej 

wodzie. Rozejrzyj się jeszcze raz, doceń tę chwilę. Z brzegu woła do ciebie twoje 

dotychczasowe życie. Masz szansę spojrzeć na nie z dystansu. Weź głęboki wdech. 

Wiatr kołysze trzciną porastającą szuwary. Wydech. Słońce powoli przebija się 

przez szare niebo. Pierwsze promyki dosięgają tafli wody. Wdech. Wołające cię 

głosy (narastające w tle it's just a prank bro) są tylko echem, odbiciem oczekiwań 

społeczeństwa wobec ciebie i twojego życia. Oceniają cię miarą stworzoną spe-

cjalnie by nigdy nie było dość, by niezależnie co robisz było za mało, żebyś musiał 

pracować więcej, siedzieć więcej, biegać więcej, kupować więcej. Wydech. Pomyśl 

ile czasu dziennie spędzasz przed telefonem i jaka jest wartość tak spędzonych 

chwil. Wdech. It's just a prank bro. It all is. We are both pranksters and prankees at 

the same moment. It's just a prank.  

Kaczka odpłynęła. Mężczyzna na materacu siedział w pozycji lotosu. Oczy 

miał zamknięte. Znudzone wołaniem postaci powoli oddalały się od brzegu jezio-

ra i szły w stronę pola namiotowego. 

Całe zajście obserwował ze swojej budki właściciel campingu. Rozgory-

czony pokiwał głową, sięgnął po czarną kawę i wziął głęboki łyk. Przetarł dłonią 

wąsy i powiedział do siebie: 

– Kiedyś te ich pranki się źle skończą. Poza tym, to gówno było modne w 

2016 roku. I trzeba zrobić coś z tą kaczką, bo zaraz pół pola dostanie oświecenia, 

a ja nirwany do garnka nie włożę.  
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O bombach i wybuchach 
Szedłem do mieszkania dziadków, szedłem przez podwórko, na którym za 

kilka lat miał powstać kolejny blok, ale teraz jeszcze było tylko kolejnym brudnym 

podwórkiem. Miałem tornister na plecach, miałem kurtkę, w której było mi za 

gorąco i ciepłe buty na jesień. Ścieżka prowadziła wprost pod drzwi ich klatki, 

a że mieszkali na parterze, już z drogi widziałem jakieś zamieszanie za oknami. 

Otworzyli szybko drzwi gdy zadzwoniłem, potem był chłód klatki, bo to stara ka-

mienica i tam zawsze było chłodno i dalej już tylko kilka schodków może z pięć, 

ale nie więcej niż siedem i już byłem pod ich drzwiami. Jak zawsze stał w nich 

dziadek i zaprosił mnie do środka rzucając jakimś tekstem, na który zareagowa-

łem nerwowym śmiechem. To mogło być „Jak się masz, młody?” albo dziwnie 

formalne „witam, panie kolego” ale on lubił tak mówić, zawsze chodził z papiero-

sem i powtarzał to „panie kolego” albo „cholerny świat” w zależności od humoru. 

Zdziwiłem się bo w środku była jakaś gromada obcych dzieci i każde z nich 

coś tam się bawiło coś sobie robiło a przecież to mieszkanie było zawsze wypeł-

nione tylko głosem z telewizora było zarezerwowane, aż to ja wrócę ze szkoły 

i poczekam na mamę, aż ja je wypełnię swoim głosem swoimi zabawkami. 

Z kuchni dobiegł mnie głos babci, która była szczęśliwa, że może gotować 

dla jakiś dwóch dziewczynek krzątających się przy jej nogach. Byłem osłupiały. 

Nie mogłem w to uwierzyć, ani nie potrafiłem tego zakwestionować, ani spytać 

o przyczynę. W mieszkaniu mieściło się od teraz przedszkole. Przestałem być 

oczkiem w głowie, przestałem być jedyny. 

Nie miałem wyjścia, musiałem zająć się sobą. Gdy próbowałem wyciągnąć 

z plecaka zabawki i książki podszedł do mnie ten chłopaczek. Był wyższy ode 

mnie o głowę,  włosy miał jaśniejsze niż moje, a oczy naprawdę niebieskie, nie 

udawane jak ja. Nic nie mówił, stał tylko obok mnie i śmiał się drwiąco. Dumnie 

uniósł głowę do góry, a dziadek przechodząc obok przeczesał jego włosy. Na mnie 

nawet nie spojrzał, choć byłem obok. Z kuchni babcia spytała czy nie chce dokład-

ki, ale odmówił. 

– To grzeczny chłopiec, powinieneś brać z niego przykład, Piotrusiu. Uczy 

się lepiej, posłuchaj jak recytuje! Pobaw się z nim, nie bądź niegrzeczny – te słowa 

babcia skierowała już do mnie. 
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Może ma rację. Może jestem uprzedzony. Uśmiechnąłem się przyjaźnie, tak 

jak tylko umiałem. Chłopak odpowiedział mi jeszcze uprzejmiejszym uśmiechem. 

Wziął mnie za rękę i zabrał do gabinetu dziadka, który w tym czasie pił kawę 

i palił w salonie w towarzyswie gromadki dzieciaków. Wszedł pod biurko, odwró-

cił się i pomachał w moją stronę. Uklęknąłem i zbliżyłem się od niego. Pod biur-

kiem, tuż przy samej ścianie, była bomba w której coś gmerał. Wyglądała bardzo 

filmowo, miała kilka kabli w różnych kolorach, duży tykający zegar i zbiornik z 

jakimś pomarańczowo-fluorescencyjnym płynem. Byłem przerażony, nie mogłem 

pojąć co się dzieje. 

– Jesteś tylko dzieckiem, co ty wyprawiasz? Czemu chcesz to wszystko 

zniszczyć? Przecież wszyscy zginiemy. 

Nie odpowiedział mi tylko cały czas tępo się uśmiechał. Pomyślałem, że 

krami się moim strachem, że sprawia mu radość to, że się boję i dlatego wyjawił 

mi swój sekret. Szybko wydostałem się spod biurka i pobiegłem do babci. Krzy-

czałem, że jest bomba, że musimy uciekać ale myślała, że jestem tylko zazdrosny 

o chłopca. Znalazłem dziadka, ale on myślał, że sobie żartuję i to jakaś gra.  

Opadłem z sił. Serce waliło mi jak oszalałe, bałem się. Z drugiego końca ko-

rytarza patrzył na mnie wyższy o głowę chłopiec z włosami jaśniejszymi niż moje 

i oczami bardziej niebieskimi. Na twarzy cały czas miał ten sam uśmieszek. W 

pewnym momencie ruszył w moją stronę, ale minął mnie i skręcił w stronę kuch-

ni, do babci. Za chwilę doszły mnie jej przerażone krzyki. 

– O Boże! O Jezu! Bomba, musimy uciekać! Dzieci, wychodzimy! Paweł, na 

ulicę, szybko! – zaganiała dzieci i dziadka. Wszyscy w popłochu ruszyli, z wyjąt-

kiem mnie. Nie byłem w stanie iść. Straciłem kontrolę nad swoim ciała.  

Słyszałem wołanie z ulicy: 

– Piotrek, no chodź tu! Uciekaj! Piotrek! Przestań się wygłupiać! 

Moje nogi mnie jednak nie słuchały. Bomba zaczęła wydawać z siebie prze-

rażające piski zwiastujące rychły wybuch. Zacząłem płakać z niemocy. Zacisnąłem 

zęby i pięści. Nieludzkim wysiłkiem poruszyłem najpierw jedną nogą, potem dru-

gą. Robiłem małe kroczki, ale chociaż się ruszałem. Miałem wrażenie, że cała rze-

czywistość próbuje zatrzymać mnie w miejscu. Powietrze chwytało mnie za nogi 

i naciskało w przeciwną stronę, szafki i ściany zaczęły się rozmywać i sięgać mac-

kami w moją stronę.  Parkiet stał się grząski i próbował połknąć moje tenisówki. 
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Oblepiony i lepki wreszcie wypadłem na klatkę schodową. Rzeczywistość powoli 

odpuszczała, nacisk stawał się coraz słabszy, podłoga bardziej stabilna. 

Wszyscy stali na ulicy przed kamienicą. Dzieci już zaczęły się bawić, nie 

przejmując się pobliskim zagrożeniem. Kilka osób skakało przez skakankę, inni w 

pośpiechu rysowali klasy. Musiałem złapać oddech. Obok drzewa stał ten chłopak 

i ciągle się uśmiechał w ten sam drwiący sposób. Patrzyłem mu prosto w oczy, 

próbując zrozumieć czym zawiniłem, że kazał mi doświadczyć tego koszmaru. 

Nawet nie zauważyłem kiedy bomba przestała wyć. Wybuch się nie odbył. 

Było po wszystkim, choć już nigdy nie zaufałem w pełni rzeczywistości, która 

podle mnie zdradziła.  
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w grafikę i ma psa Rufusa. 

  



58 
 

Esej o stykaniu 
Przerwał mi sen i mnie musnął, musnął też sufit i ścianę, może miał w palcach ta-

petę, więc zbiór pełen krech, grochów i kwiatków. Odłożył bagaż na pościel i szybko 

wróciła cisza. Przestało padać, zgrubiły się okna i znów była klatka, leżymy wzdłuż sie-

bie z twarzami do ściany. 

Pamiętam o jutrze, ale my wciąż mamy wczoraj. Jest po drugiej albo bliżej trze-

ciej, on nie chrapie, pod stołkiem leżą skarpety, na stołku wisi spódnica, chyba w kratkę, 

bo taką wieszałam wieczorem.   

To nie jest tak że on mnie muska inaczej, bo i dotyka (mnie) tak samo jak całą 

resztę, np. jak sztućce (zwróć uwagę, jak mocno je trzyma) albo miotełkę z badyli, albo 

obcą dłoń na znak pokoju.  

Lubię to tylko dlatego, że ktoś w końcu wie gdzie mam ciało, a gdzie go nie mam. 

Nie wierzę że jest się wtedy jednością, jest się dwojakością i tylko to ma znaczenie, czu-

jesz że żyjesz gdy wiesz, że rzeczy istnieją bez ciebie, że twoją granicą jest obca tkanka, 

obce gacie i godzina - tak, wtedy czujesz że żyjesz, bo mimo że nie masz tych kwiatków 

i grochów to mogłabyś je mieć i wciąż byłoby git.  

W każdym razie gdy otwarłam oczy, on był już nieruchomy. Nierozeznanie grani-

cy snu sprawia, że chyba jej czasem nie ma, stąd u mnie i te lęki, i wysypki, i palce 

spuchnięte od wtapiania w łóżko.  

Widzisz: jesteś tapetą w sporej jaskini, masz neptun 221a i tylko jedno wejście, 

wisisz w sypialni dwóch grubych ludzi. Mają małe stópki, boazerie i dwie lampy, ziewają 

w okresie, mrugają w reklamie, światło jest ciężkie i mocne. Jest rytualny przepływ potu, 

zetknięcie kończyną losową a potem mlask i charknięcie. I wszędzie rozpływa się fiolet: 

ten sam  który oblał cię nocą, przy pierwszym pornosie i śnie twojej mamy, źródło: 

szklane 16 cali, cel: zestaw sklejonych mięśni (tzw. DIY i +16).  

Rano jest wylęganie satynowych ciałek, potem wyplucie z pierza i łyknięcie czego 

trzeba. Masz tylko dwie pory: obecność i brak, w skrócie + i -, i tak będzie do końca, jeśli 

przyjmiemy, że tapeta może się skończyć.  

Pora „-” : spadający liść, martwy mechanizm, cień, cień 2, gładkie przejście w cień 3.  
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Pora „+” : źródło dźwięków i niepokoju, dwie pary rączek.  

Jesteś lampą od teścia. Wisisz nad mapą z mięsa i naskórka, czasem się kiwasz, 

czasem nic nie widzisz. Nie masz cienia czyli jeden dowód na istnienie mniej. Możesz 

sobie poobcować z ćmą albo muchą, owinąć je wokół palca i zgasić żarówkę, gdy bę-

dziesz senna.  

Możesz być komarem i życie spędzić w pogoni za ciałem gorącym, lepkim i płyn-

nym, a po siódmym dniu możesz zrobić co chcesz. Możesz obić się o drzwi i ucałować 

klamkę, dla przykładu. Albo wgryźć się całym sobą w fikusa na oknie, którego się nie 

podlewa, bo jest tylko jeden kurs i malutka konewka.  

Od biedy możesz też być klejem, o którym wiemy tyle że jest między tynkiem 

a tapetą, mieć tą wygodę, że samo bycie odwala robotę, i poczucie, że do końca jesteś 

bezpieczny. Masz podporę z obu stron i nie masz nic więcej. 

– Będę strażakiem bo kocham ratować koty.  

Całe życie mówili, że możesz być kim chcesz, a ty i tak chcesz być człowiekiem, 

mieć komplet pidżam i kilka obcych ciał.  

I jeszcze to jedno marzenie, żeby poczuć granice, potem spalić książkę i pół domu, 

a wszystko w ramach wyzwoleń, grubych ludzi, i kotów, które chce się ratować za 

wszelką cenę 
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Moje państwo 
Moje państwo zbudowane jest ze słów, więc z małych blaszanych atomów, 

z ogonków przy ą i ę, z twardego echa po spółgłoskach i z nóżek skrzywionych lekko na 

prawo. Z tych ostatnich to stworzone są głównie elementy ruchome, a więc wszystkie 

śrubki, bączki i dokrętki, ogólnie to co z założenia może albo wręcz powinno się prze-

mieszczać, poruszać, skakać i przekręcać, co powinno wytwarzać prąd, ciepło i dynami-

kę, czyli te wszystkie kroki, macanki i stłuczki. Wszystko ma jakieś tam składowe. Tłuste 

zwierzęta to zwykle komplet brzuszków, podobnie jak większość papug, babć i półpeł-

nych butli, są ławki z przecinków, mury w średnikach i cmentarze w kropkach. Mamy 

mocne piwo i kilka sierocińców, czystych, z łysymi makówkami i dobrym dojazdem, 

z widokiem na las/park/małą łąkę (bo zieleń uspokaja, więc jest się mniej sierotą a bar-

dziej jednością, a jedność ma w dupie umieranie i więzy krwi). Wszędzie są odstępy, 

ołowiane ludki i skromne akty stworzenia.  Grube kobiety noszą mleczne wąsy, stałe 

zęby i cienkie rajtki, topią się w słońcu i dosyć dużo palą, jest tak: miękkie czoło, mała 

blizna, mokry kosmyk, falują na tle jasnych bloków i prężą w kolejkach po nabiał.  

A kiedy tak falują to stopy są nieruchome, możne je obserwować wyraźnie, uwa-

żam, że haluks jest florą a wrośnięty paznokieć fauną, cała reszta to tylko falująca kobie-

ta, czy trzeba ją zaliczać do królestwa, nie wiem.  

Moje państwo ma kolor tej czcionki, którą jest napisane; interlinie to kwestia po-

lityczna a w dodatku dość sporna. Akapity zostają w rodzinie. Sadzamy je z ojcem w co 

drugą pełnie, przed deskowanym tarasem, między jesionem a gipsowym chłopcem. Po-

wietrze jest wtedy ciężkie i wilgotne, mam na głowie turban, on kopie dół a ja robię całą 

resztę, tj. sadzę akapit i przyklepuje ziemię. Potem on odpala papierosa. Jako że robi to 

rytualnie, bo co dwa miesiące, to jest zupełnie tak, jakby zapalił raz w życiu, siedzę więc 

obok dzieciaka i nagle jestem dorosła, no to zabieram mu tego papierosa i ciągnę 300, 

400, 500. Na końcu schną mi włosy i robi się ciut cieplej.  

Kursywa z kolei zależy od sumienia, ci z czystym są sztywni i prości, ci z brudnym 

mają skoliozę i dosyć łamliwe szkielety. Używają jej (kursywy) złodzieje, stare baby 

i poeci, mają małe garbki, sine dziąsła i niezłe geny. W soboty piwkują w ślepych ulicz-

kach, na ławkach po których już nic więcej nie ma, w niedziele wędkują i leżą na kocach.  
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Lubię wędkować bo lubię zapach ryb. Bliżej mu do zapachu przystawki niż życia, 

więc śmierć nie znaczy i nie ma się wyrzutów, wgryzasz się w coś co nigdy nie miało cia-

ła i co zrodziło się w drodze do gęby (dalej: przeżuwasz i połykasz). A potem śni ci się 

ryba z ludzkim zadem, i myślisz sobie „czy to jestem ja?” „czyja to gęba?” „jak pachnie 

śmierć?” I wtedy ta ryba się odwraca i odpowiada ci, że śmierć pachnie jak beknięcie po 

dorszu.  

W moim Państwie jest jeden architekt.  

Są wybory, komisje i przysięgi, potem ten jeden ubiera krawat, spluwa na rękę 

i układa fryz, inny czyści mu buty, daje kopniaka i kuca przy ścianie. To Afrodytka z rąk 

Doidalsesa, do ostatniej chwili żywa, w cieplutkich paluszkach, kołysana i tulona, a po-

tem zastygła na klęczkach.  

I raczej już nigdy nie wstanie, ciężko jest wrócić bez tamtych paluszków gdy masz 

twarz z ich odcisków i ciało z naskórka.  

– Obejmując z woli Narodu urząd Architekta Rzeczpospolitej Polskiej, uroczyście 

przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie 

godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz po-

myślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.  

Tłum płacze, tłum szaleje, tłum ściąga czapki z głów i wymachuje łysiną.  

Architekt ma zespół i dwa długopisy, słowa pisze powoli, ma nogę na nodze i wi-

dok na ośkę.  Woli zeszyt w linie, w formacie A4 i w miękkiej okładce. Waży słowa; za 

ciężkie długo się trawią, za lekkie unoszą na wietrze, pośrednie wszczepiają jak trzeba.  

Moje państwo zbudowane jest ze słów, czyli z kobiet i mężczyzn, z rzeczy czar-

nych i z rzeczy białych, z za, przeciw i wykluczone. Są wady wymowy i seplenienia. Nie 

ma ani głuchoniemych, ani milczenia, ani tych małych pań w TV wymachujących rękami. 

Zakazano minut ciszy i w czasie tych minut się krzyczy, można sobie krzyknąć o wszyst-

kim, o stalowych dzieciach, karłach i reszcie, ważne, żeby temat był nowy i żeby przy 

krzyczeniu spiąć wszystkie mięśnie.  

Bezdomni kwitną między wersami i kiszą się w cieniach tzw. wielkich liter, noszą 

luźne spodnie, przepaski na oko i marynarki w kratę, łykają w pełni, kompletnie i w ca-
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łości, dzielą łóżko i imię (często też kształt czaszki, owalnej w przekroju i wklęsłej po 

bokach). Mają dość żeby i dość żeby nigdy.  

Nasza flaga zbudowana jest z B – I – A – Ł – O – C – Z – E – R – W – O – N – A, stąd 

wiemy czym machać i czego strzec, co karmić, głaskać i prasować. Mamy stały horyzont 

i duży zasób chmur, tzw. do wyboru do koloru, od pierzastych po sflaczałe. I prawie 

wszystkie są białe.  

*** 

Uaktualnienie stanu rzeczy 

Spotkałam dziś chłopca w jasnych spodniach i z puszką coli. Kazali mu chwycić tę 

puszkę oburącz, wiesz, tak jak się chwyta najdroższą flagę, a potem stanąć na stopniu 

i dumnie zacisnąć usta, i machać (raz w lewo, raz w prawo).  

Po tym zdarzeniu weszli duzi ludzie i zrobili sobie remont. Szybka piłka, demon-

taż słów i przygwożdżenie reszty, dodatkowo meczyk i zabawa czcionką. To było nocą, 

zagłuszyły ich te wielkie auta do czyszczenia ulic, dzieci z wodogłowiem i kobiety na 

zasiłkach.  

No i rano m*** Państwo już nie było m***.  

To dziwne uczucie obudzić się w nieswoim Państwie. Ogarnia cię jakaś dziwna 

schiza, że nie będziesz wiedział jak dojść do przystanku, albo do której są czynne kina. 

Dodatkowo ten dyskomfort, że wszystko w koło jest ostre i sztywne, i jeszcze przeczucie, 

że telefon jak raz spadnie to na pewno się rozbije.  

Oglądam się w lustrze i czytam, że jestem niepaląca, więc klepię się po twarzy 

i ciągnę za policzki, pod brodą mam cytat Wielkiego Polaka, na skroni hymn, pod bius-

tem płeć, imię i wiek. W gardle mam kule na tyle dużą, że ani w tą, ani w tamtą.   

Wychodzę z założenia, że drobinki kurzu na lustrze są i na twarzy odbitej, i na 

odbijanej. Uważam również, że żaden z nerwów nie zapomniał zabawy w rysowanie po 

plecach, stąd w naszym pokoleniu tyle tatuaży i ataków padaczki.   

Minuta ciszy: 

– CZY WOLNO MI ZAPALIĆ BĘDĄC NIEPALĄCĄ?! 
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Romantika  
Za Tarnopolem psuje się droga. Mówię do Jurija: 

– To może daj wskazówki jak poruszać się po drogach tu, na Ukrainie.  

– To w ogóle nie jest Ukraina. To jest Galicja, Hałyczyna i Huculszczyzna – mówi. 

– No to po Galicji jak się poruszać? 

– Gdy się jedzie drogą, najbardziej nie niebezpieczne miejsca i obiekty, do których 

można rozwalić motor, to jest na przykład cycka. To tak krajem drogi, takie wypukłości, 

kiedy asfalt podejmuje się. Najlepiej jedzie się środkiem drogi, jest najlepsza trasa. Za-

aawsze – mówi Jurij, jąkając się.  

– Chcesz powiedzieć, że zawsze powinienem jechać środkiem? – pytam. 

– Zawsze. Tak samo można uniknąć kryyynicy. Na przykład kiedy wiosną zamar-

znie i rozmarznie się woda, psuje drogi i utwarzają się te studnie, krynice. I to najgorsze, 

że kiedy droga dobra, ukazuje się przed tobą krynica, studnia, że koło może się oderwać. 

Albo walnąć motorem do asfaltu. A czasem na pagórkach, na wzgórzach, gdzie słońce 

grzeje asfalt, robią się magielnice. Magielnice to takie jako schody. Koła mogą się ode-

rwać. Najgorzej to amortyzator i inne jakieś rzeczy się odrywają. To są trzy najgorsze 

rzeczy.  

– Nieźle, jak Eeeeeskimosi mają wiele nazw na śnieg, a Polacy na picie wódki, 

Ukraińcy mają nazwy na drogi – mówi Ola. 

– Cycek, studnia, magielnica. To na co jeszcze powinienem zwracać jako świeżo 

upieczony kierowca w Ukrainie, nie-Ukrainie? – pytam. 

– Na co jeszcze? Jak leje to traktory lubią wyjeżdżąć na drogę i zostawiać tam nie-

samowite ślady z błota. Na wysokiej prędkości wpierdalasz się w to błoto. I po tobie. On 

wyjeżdża, chuuuuuuj, przejeżdża drogę i jedzie dalej polem. Bo tam pole z prawa, i tam 

pole z lewa. I to jako na wysokiej prędkości wjeżdzasz w kałuże. Samochód płynie. Ty nie 

masz możliwości sterowania. Wylatuje z drogi z tym błotem razem.  

– A jakieś mniejsze niebezpieczności? Furmanki?  

– Furmanki, to co?  
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– Koń z wozem. 

– A to zawsze jeżdżą. Czasem jedziesz szybko, a nagle facet robi obrot, fira to się u 

nas nazywa. On może być bez żadnych odbiwaczych, bez świateł. Uważaj. Te furmanki 

muszą rejestrować. Ale jak je rejestrować, brali blachę z zagranicy. Jak ktoś przywozi 

samochód z Europy, to ten zagraniczny oddaje do policji. I ten numer cieli na dwa kawa-

łok i pół numerem rejestrowali furmanki. I każda furmanka ma pół numera na przykład 

z Belgii.  

Mówię, że sobie popróbuję ponazywać: 

– Jezu, jaka wielka studniaaaa, hamulec. Uwaga na cycki po prawej. 

– Nie wiadomo kiedy pojawi się studnia, zwłaszcza jak jest wyprzeeeeeedzanie, to 

jest i studnia. Nic nie można zrobić, zostawiasz koło w drodze. 

Jedziemy i nazywamy sobie studnie, cycki i magielnice. Uczę się jeździć, więc 

prowadzę wolno. Ola mówi, że ma zamiar spać z tyłu. 

Przejechaliśmy kilka miejscowości. 

– A to jest Stefan Andrjewicz Bandera – pokazuje na pomnik.  Tutaj uważaj, skrę-

caj na rondzie – prowadzi mnie Jurij. 

– I Strusiv to jest takie ciekawe miasteczko. Podobne na wieś. Ale ma kapelę ba-

aaaandurystów. I jeździ całym światem. Gra na bandurach. Ze Strusiwa pochodzi facet, 

Stefan Budnyj, który zmarł na nowotwora. Pochowany jest na tym cmentarzu tutaj. To 

była jakaś tragedia, taaaakie coś. 

Przejeżdżamy obok cmentarza i Jurij wskazuje na pomnik: 

– O tutaj siedzi i myśli. On się nie wypisał. Czuły taki. Ma najdłuższą ulicę w Tar-

nopolu. 

Zaraz za cmentarzem w Strusivie. 

– A tutaj krzyże kozackie, rzadkie bardzo, oni tutaj szli – mówi Jurij. 

Stajemy, żeby zrobić zdjęcia. Tam gdzie się zatrzymuję stoi zniszczony budynek. 

– A tutaj księgarnia była, dotowana przez państwo, na co to komu, nie przetrwała. 
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Jedziemy. Rozmawiamy o różnych rzeczach, wreszcie schodzimy na wiersze Juri-

ja. Jego książka ukazała się już po polsku, po ukraińsku jeszcze nie. Pytam jaki miał kon-

cept na tę książkę, bo jeszcze nie czytałem. 

– No te moje wiersze to takie seksizmy, wymieszane z religią i komunizmem. 

Wolny człowiek się nie urodził – tak się to nazywa. U mnie tam nie ma nadziei. Tam jest 

homoseksualizm i antykleryklizm. Podmiot liryczny nie jest pewny swojej płci. Zrozu-

miał swoją czułość jak był z dziewczyną, jak siedział w ławce szkolnej koło niej. W in-

nym wierszu opowiada o sobie jako o kobiecie w rodzaju żeńskim. 

Przejeżdżamy przez kolejne miasteczka i wioski. Omijam cycki, zatrzymuję się 

robić zdjęcia przydrożnym atrakcjom. Jurij raz o nich opowiada, ale też płynnie przeska-

kuje z przydrożnych atrakcji na swoje wiersze. 

– To takie moje poszukiwanie. Bo poezja to jest takie zwierciadło. Coś się dzieje 

we mnie specyficznego. Może i jestem bi. Żona moja czasem się martwiła, że czasem 

dziwny jestem. Ona się dziwi, że mi się podoba, że ona ma małe piersi i mówię jej, żeby 

włosy ostrzygła. Mam taki problem, że kiedy jestem w grupie ludzi i wybieram ludzi, 

którzy mi się podobają tak seksualnie, to to zawsze będą takie lesbijki, takie aktywne. 

I z takimi poznam się jak człowiek z człowiekiem. Ale one mnie zachwycają. 

Mówię mu, że jestem w szoku. 

– Nigdy mi to tym nie mówiłeś. Zawsze kojarzyłem cię z takim facetem wschodu, 

poważnym, potężnym, co ma dwójkę dzieci, żonę, sało zajada na lunch, wódkę pije na 

śniadanie, a ty mi z czymś takim wyjeżdżasz? W Polsce to homoseksualista czy bi dba o 

siebie, mięsa nie je, przeżywa empatię z cierpieniem zwierząt. Takie przynajmniej wy-

obrażenie. 

– A zaczyna się to i na Ukrainie. Jadę na festiwal do Chmielnickiego. Organizowują 

jakieś lesby, hipsterzy i chuuuuuj wie co. I tam tacy oni progresywni i pytają mnie o die-

tę: wegetariańska, weeeeegańska, inna. Ja to czytam i myślę „jaka inna? To dyskrymina-

cja? A gdzie mleczna? Mięsna? I odpisałem im: „Wole jeść organy wewnętrzne i krew 

zwierząt raczej jak mięśnie”. I tak jest wolę flaaaaaczki, kaszankę, jak na przykład ste-

eeeejk. Bardziej jęzory czy gotowane serce. 

– No to taki Góra to by się ucieszył jakbyś mu tak odpisał. 
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To też jest zero waste, że się zjada całe zwierze, a nie tylko najlepsze momenty. 

W ogóle to jest bliskie temu co się nazywa etyczne rzeźnie co robią hipstery w Nowym 

Jorku. Jurij jest bliżej tego niż polskie hipstery – mówi Ola z tylnego siedzenia. Niby śpi, 

ale mówi z zamkniętymi oczami. 

Fragment większej całości 
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Joanna Sierżant 
Rocznik czarnobylski.  Urodzona w Lublinie, prawie pół życia spędziła poza War-
szawą, kolejne pół i  trochę już w Warszawie. Nie potrafi powiedzieć skąd jest.  Fina-
listka konkursu na najlepsze opowiadanie organizowanego w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu Opowiadania oraz kilkukrotnie wyróżniona w konkursach na 
opowiadania kryminalne. Coś jej autorstwa można  przeczytać w „Kalejdoskopie”. 
Próbuje pisać o motylkach, ale w którymś momencie i tak wyrywa im  skrzydełka.  
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Nocne karmienia 
Stań przed lustrem i patrz tak długo, aż ją zobaczysz. Wybałusza oczy. Szczerzy 

zęby. Podnosi lewy kącik ust tak wysoko, że widzisz lekko odsłonięty korzeń kła. Przez 

głowę przebiega ci myśl, że to początek parodontozy. Po ojcu, po matce, to nie jest teraz 

istotne. Ale zęby będą się ruszać, wypadać, będę mogła wyjmować je palcami! To nie jest 

teraz istotne! Patrz w lustro. Widzisz? Wystawia język. Na środku zrobił się mały dołek, 

a po bokach widać biały śluz. To twoja ślina. Śmierdzi. Czujesz? Jesteś obrzydliwa. 

Jest. Przyszła. 

Mara. 

Jakby ty, a jednak nie ty. A może jednak ty. Zła do głębi. Złe myśli. Złe słowa. Złe 

gesty. Jesteś zła. Ona jest zła. Ona to ty. Ty to ona. Nie pozbędziesz się jej. 

A może?  

Nie zamykaj oczu! Zapamiętaj ją dobrze. Choć i tak teraz nawet przez sen bę-

dziesz wiedziała, że przyszła. 

*** 

Bogna wielu rzeczy w swoim życiu nie chciała. Nie chciała studiów, męża, domu 

za miastem. Nie chciała jeść mięsa. Dziecka też nie chciała. Ale wszystko to samo wyszło. 

Zawsze miała słabe serce i charakter, dlatego tylko wzruszała ramionami. 

Mąż i lekarze zdecydowali o tym, że Bogna urodzi naturalnie. Dziecko miało prze-

cisnąć się przez drogi rodne, rozrywając je na strzępy i na zawsze niszcząc już i tak na-

ruszony komfort życia kobiety. Gdyby wtedy coś powiedziała, być może dzisiaj stawiała-

by większe kroki, a podczas seksu z mężem nie krzyczałaby z bólu. Mogłaby mu 

powiedzieć, że to nie rozkosz każe jej wydawać z siebie te chropowate, ścierające gardło 

do krwi dźwięki, a ból. Za każdym razem kiedy w nią wchodzi, ona czuje w sobie kij 

bejsbolowy. Kij, którego powierzchnia jest postrzępiona, pełna zadartych, ostrych 

drzazg. 

Bogna nie wiedziała, że pierwsza noc taka będzie. Nieprzespana, niespokojna, nie 

jej. Bez snu. Bez sensu. Cały czas gapiła się w rozświetlony ekran telefonu. Żeby nie za-

mknąć oczu. Żeby trzymać. Żeby nie upuścić. Z piersiami na wierzchu, sflaczałym brzu-
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chem i krwawiącą macicą. Wyłączyła telefon, bo od patrzenia w dół, zrobiło jej się nie-

dobrze. Wyjrzała przez okno i do rana widziała już tylko światło ulicznej lampy. Nad 

ranem poczuła mrowienie przy lewej łopatce. Kątem oka dostrzegła jakiś ruch. 

Mara. 

Przyszła do niej pierwszy raz od dawna. Odkąd Bogna krwawiła trzeci raz. Pode-

szła do kobiety i jej różowej kruszynki. Położyła rękę na malutkiej główce, delikatnie 

bawiła się czarnym puchem. Chłopiec zasnął z sutkiem w drobniutkich ustach. Za każ-

dym razem kiedy on ssał, a z piersi leciało mleko, Bogna czuła jakby ktoś wbijał jej w 

brodawkę tysiące cienkich, ostrych igiełek. Na zmianę płakała i przeklinała. Było jej 

wstyd przed samą sobą. 

– Nienażarty, co? – pomyślała Bogna/Mara – Nie. Na. Żarty. Rozumiesz? – 

uśmiechnęła się do kobiety demonicznie i wyszła z pokoju. To był uśmiech, który Bogna 

odziedziczyła po babce ze strony matki. Ten sam. Taki sam. 

Kobieta spojrzała w okno i zobaczyła, że kiedyś miała trzynaście lat. Wyszła 

wcześniej ze szkoły. Krwawiła. Po raz trzeci w życiu. Nie śpieszyła się, w domu był tylko 

brat. Nie lubiła go. Śmierdział potem i czymś jeszcze, o czym mama mówiła, że to hor-

mony. Czasami słyszała jak porusza energicznie dłonią włożoną w majtki. Tamtego dnia 

znalazła go wiszącego na haku wbitym w sufit. Żył. Mogła pobiec po pomoc. Ale wtedy 

przyszła Mara. Pierwszy raz. Złapała ją za ramię i nie pozwoliła się ruszyć. Kazała pa-

trzeć. Dziewczynka przyłożyła dłonie do policzków i naciągnęła skórę. Dolne powieki 

odsłoniły mięso pod oczami. 

Syn wypuścił pierś. Obudził się i zaczął krzyczeć. Słyszała od kogoś, że noworodki 

cichutko kwilą. Ale ten dźwięk był inny. Wrzynał się w jej głowę i rozłupywał od środka. 

Spojrzała na niego i szybko włożyła mu sutek do ust. Byle tylko był cicho. 

Do domu wyszła po kilku dniach. Dziecko miało żółtaczkę, nie przybierało na wa-

dze. Ona z kolei wciąż krwawiła. Straciła poczucie czasu. Nie wiedziała czy jest dzień, czy 

noc. Niebo miało ciągle taki sam, czarny kolor. Syn cały czas ssał. Bywało, że godzinami 

siedziała z napęczniałym pęcherzem. Nie mogła odłożyć dziecka, mały od razu płakał. 

Bywało, że godzinami umierała z pragnienia. Nie mogła odłożyć dziecka, mały od razu 

płakał. 
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Mąż wyniósł się do swojej matki. Był zmęczony. 

Mara przychodziła tylko w nocy. Syn zaczął ją zauważać. Puszczał cycka i uśmie-

chał się, patrząc tam, gdzie nie było nic. Bogna bała się podnieść głowę, ale i tak wiedzia-

ła, że przyszła. Że robi wszystko, żeby go sobie wziąć. Czasami tylko, kiedy nie dawała 

już rady, miała ochotę położyć go delikatnie w jej ramionach i patrzeć jak tamta odcho-

dzi. Jakby to było? Odzyskać życie. Ciało. Za bardzo go jednak kochała i wierzyła, że 

przecież kiedyś to wszystko musi się skończyć. 

Po sześciu miesiącach mąż powiedział, że dziecko trzeba wynieść do innego po-

koju. Było już duże, wciąż ssało pierś i budziło się w nocy, a on miał dość. Bogna przy-

taknęła i wyniosła łóżeczko do pokoju na drugim końcu korytarza. Kiedy mąż zasypiał, 

wyślizgiwała się po cichu z sypialni i szła do syna. Kładła się na podłodze i czekała na 

pierwszą pobudkę. Później na kolejną i jeszcze kolejną. Teraz szły mu zęby, więc czasami 

budził się kilkanaście razy. Uspokajał się tylko wtedy, kiedy matka wpychała mu sutek 

do ust. Od zmierzchu do świtu. Nad ranem zawsze wracała do sypialni. 

Mara co noc stawała w progu pokoju dziecięcego i marszczyła nos. Jakby Bogna 

i jej syn śmierdzieli żałosnością. Odchylała lekko głowę i wykrzywiała usta. Czekała na 

swoją kolej. 

Obudził ją krzykiem. Nie syn. Mąż. Wybałuszył oczy, w kącikach ust zaschła mu 

ślina. Nie zdążył umyć zębów po śnie. Jego kwaśny oddech doprowadził ją do mdłości. 

Zwymiotowała. Czuła, jak wyrzuca z siebie wczorajszą kolację i ciastka, które zjadła 

w nocy. Syn płakał, mąż wrzeszczał. Wyjęła małego z łóżeczka i zaczęła zmieniać mu 

pieluchę. Mąż odepchnął ją od przewijaka. 

Nienawidziła go. Tego drugiego też. 

Noc spędziła z mężem. Wszedł w nią dwa razy, a po wszystkim odwrócił się i za-

snął. Bogna leżała przez chwilę nieruchomo, podniosła się i poszła do łazienki. Do brzu-

cha i ud przykleiła się sperma. Spojrzała w lustro. Patrzyła długo, czekała na nią, chciała, 

żeby przyszła. 

Bogna/Mara. 

Usłyszała płacz dziecka. 
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Zamknęła za sobą drzwi. Stanęła przy łóżeczku i patrzyła jak synek płacze. Poczu-

ła się silna. Znowu to ona jest silna. Płakał coraz bardziej. Coraz głośniej. Zanosił się, nie 

mógł złapać tchu. Usiadł i wyciągnął rączki do góry. Nie rozumiał dlaczego matka nie 

chce go przytulić. Bogna/Mara tylko patrzyła. Kobieta przyłożyła dłonie do policzków 

i ściągnęła skórę w dół. Dolne powieki odsłoniły mięso pod oczami. W końcu matka 

dźwignęła czerwone od płaczu, zasmarkane dziecko. Usiadła na fotelu i wsadziła  w jego 

usta tak nabrzmiałą, że aż przezroczystą, pogryzioną, podrapaną, pierś. Chłopiec possał 

chwilę i zasnął. Kobieta podniosła bezwładne ciałko dziecka i podeszła do okna. Wcią-

gnęła powietrze. Zimna, czarna noc. Z drzewa z krzykiem zerwał się czarny ptak. 
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Przed niczym tak nie drżę, jak przed wzrokiem obcego człowieka. 
Dybuk, Szymon An-ski 

Jeden. Niemowa 
Niebo nad Hameln płynie jak rzeka. 

Niebo nad Hameln rozpryskuje błękit, rozbija się z hukiem po świecie, jak pora-

niony tur, jakby spadało w dół i w dół, niżej niż my, niżej niż Ziemia, prosto w ten ocean, 

co otula ziemię jak wąż, prosto w ten ocean, z którego nie wychodzi nawet On. 

To tak jakby Hameln było nożem wbitym w płaski talerz Ziemi, który wykrzywia 

o b r o t y  c i a ł  n i e b i e s k i c h , jakby chciał je wyśmiać, że to wszystko nie tak, że 

prawdziwe tory boże biegną zupełnie inaczej. Człowiek jest tu mały, nieistotny jak ka-

mień, który można kopnąć, rozbić, wyrzeźbić, i płynie z tym niebem, płynie z prądem 

nieba, bo innego prądu człowiek nie zna, i nie zazna chyba nigdy, i tylko słucha tego hu-

ku niebiańskich kaskad, tej wody z wysokości, i próbuje złapać oddech, a potem wierzga, 

klnie, złorzeczy, aż w końcu dryfuje, w lewo, w prawo, w kółko, i wpada prosto w ten 

ocean, co otula ziemię jak wąż, prosto w ten ocean, z którego nie wychodzi nawet On. 

Leżę na wzgórzu Koppeln, zwanym też Kalwarią, pod drzewem bez imienia, obok 

kamieni w kształcie krzyża, i mierzę prędkość nieba. Niebo nad Hameln płynie jak rzeka. 

Płynie prosto, prosto, prosto, a potem nagle skręca, jakbym to ja sam podłożył mu 

nogę, jakby ktoś je zaklął, jakby ktoś mu zagrał właściwą Melodię, właśnie taką, co to 

zmienia niebo w rzekę. 

Ze wzgórza Koppeln widzisz całe miasto, i choćbyś się go zaparł, to nie możesz go 

nie widzieć, bo o godzinie takiej jak ta miasto żółci się w dole jak nierówny plaster mio-

du, i jest większe niż za dnia, bo wokół każdej lampy twoja głowa tworzy dom, wokół 

każdej pochodni gospodę, wokół każdego ogniska biesiadę, aż uzbiera się w tej głowie 

tylu ludzi, ilu nie ma tam za dnia, nawet w czwartek, kiedy jest targ przy Bläckerstraße 

i do Hameln zjeżdżają się wszyscy, a czasem nawet kupcy z Hanoweru, ze swoimi roz-

trzęsionymi wozami i rozbieganymi dziećmi, i z różowymi dziewczętami, którym próbu-

ję zajrzeć w oczy. 

Leżę na wzgórzu Koppeln, pod drzewem bez imienia, bo tylko pod drzewem 

można mierzyć prędkość nieba. Żeby zobaczyć, jak niebo płynie, jak się rzuca i zawija, 

jak miesza gwiazdy w świetlną papkę i wyrzuca je daleko poza talerz ziemi, tak że cza-



75 
 

sem się wydaje, że tam jeszcze coś jest, że jest coś dalej, coś poza okiem, poza uchem, 

poza Hameln – żeby to wszystko zobaczyć, potrzeba drzewa. Drzewa albo krzyża. I na 

wzgórzu Koppeln jest to jedno, jedyne drzewo, i jest też krzyż z kamieni, ułożony na 

trawie, wokół którego wyrywam chwasty, żeby to świadectwo śmierci nie zginęło zaro-

śnięte nowym życiem. 

Kiedy podniosę się z ziemi i usiądę na trawie, i oprę plecami o drzewo bez imie-

nia, zobaczę rzekę inną niż niebo. Wezera: śliski, lśniący wąż, co obwiązuje Hameln jak 

sznur i przynosi statki z innych miast. To w tej właśnie rzece widać, co ludzie w Hameln 

robią tej nocy. Widać, jak obchodzą rocznicę, jak upamiętniają swoje utracone dzieci, jak 

po brodach cieknie im piwo, jak chowają po łachmanach swoje niespokojne prącia, jak 

tańczą bez Melodii, śpiewają bez Melodii, muzykują bez Melodii, jak doskonale sobie ra-

dzą bez nieba, które płynie, przekonani, że wieczność czeka na nich za rogiem i wystar-

czy tylko na nią trochę zapracować, sześć dni w tygodniu, a siódmego, w niedzielę, dzi-

siaj, w rocznicę dzieci, ich dzieci, można tak po prostu uciec, schować głowę w rzyć 

sąsiada, wsadzić gruchę w rów sąsiadki, złączyć się w jedną śnieżną ludzką kulę i turlać 

się w dół, w dół, w dół, prosto w ten ocean, co otula ziemię jak wąż, prosto w ten ocean, 

z którego nie wychodzi nawet On. 

Siedzę na Kalwarii i osądzam miasto z góry. Opieram się o drzewo, którego nie 

potrafię nazwać, i nie wstydzę się, że nie potrafię. Wokół mnie warczy morze traw, które 

porastają wzgórze jak syrenie włosy i próbują uciec z wiatrem, żeby zabrało je to dziw-

ne, płynące niebo, i wyrywają się w lewo, w prawo, ale nie mogą, tak jak ja, bo w Hameln 

urosły i w Hameln zginą. Mogą tylko tańczyć. 

A ja mogę tylko grać. Tego nauczył mnie Dawid. I za to jestem wdzięczny. I za to 

mnie nienawidzą. 

Zwilżam wargą flet, który zawsze trzymam w ręku, bo jest mi jak jedenasty palec, 

jak drugi język, jak trzecia dłoń. I gram. 

Próbuję zagrać Melodię. Tak jak pokazał mi Dawid. Tak jak pokazał mi Dawid 

dwadzieścia lat temu, dzisiaj, w świętego Jana i Pawła, pod koniec czerwca, dwadzieścia 

lat temu, dzisiaj, w najciemniejszą z letnich nocy, dwadzieścia lat temu, dzisiaj. 

I wdmuchuję w drewno ból. Wkrzykuję w nie gniew. Oddaję mu wszystko, czego 

nie mogę powiedzieć. Nasycam drewno jadem i spluwam nim w niebo, w ziemię, na We-
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zerę, na wzgórze Koppeln i na wszystkich ludzi Hameln, pluję na nich, pluję w ich twa-

rze, pluję w ich zepsute zęby, w ich zaropiałe oczy, pluję w ich nienawiść i w ich obojęt-

ność, w ich mowę i w ich ciszę, pluję na ich ojców, na ich matki, na ich dzieci, na wszyst-

kich związanych z nimi cienką nitką krwi, i pluję w to czarne, milczące niebo, które 

płynie nad Hameln jak rzeka. 

Ale nic się nie wydarza. Melodia nie przychodzi. Budzę się nagle, zaskoczony, że 

gram jakąś marną pieśń, rzewną, śmieszną, tanią, zupełnie jakby ktoś przepisał ją na 

papier, zaklął w nuty, zamknął w te dziwne znaczki pałętające się po wielkiej księdze 

Ojca Antelma, przy ołtarzu, pod najwyższą wieżą Hameln, zupełnie jakby ktoś jej powie-

dział: masz być taka a nie inna, masz być taka jak my. 

Przestaję grać. I czuję suchość w ustach, i dziwny szum w uszach, i ucisk pod 

oczami, jakby ktoś wbijał mi w głowę kołek. 

I dopiero wtedy myślę: bukłak. 

Wstaję, trąc plecami o pień, aż czuję skórę drzewa na swojej własnej skórze, i 

rozglądam się wokół. Znika niebo, znika Hameln, znika Wezera, Kalwaria i kamienie le-

żące krzyżem na trawie. Nawet drzewo znika. Zostaje tylko bukłak. 

I szukam. Najpierw stoję w miejscu i wykręcam głowę. Potem kręcę się w kółko, 

jak kogut na ratuszu. A potem padam na kolana i zaczynam przeszukiwać wzgórze, jak 

dzik albo kura, z nosem przy ziemi, bo noc jest ciemna jak na koniec czerwca, zbyt ciem-

na jak na świętego Jana i Pawła, i tak jest co roku, od dwudziestu lat, i tak będzie już 

zawsze, ku przestrodze, a dla mnie bardziej na pamiątkę, ale teraz mnie to nie obchodzi, 

teraz próbuję znaleźć bukłak, bo jeśli go zgubię, to nie znajdę go już nigdy, i nikt nie ob-

daruje mnie bukłakiem-następcą w tym zadżumionym mieście, więc przeczesuję dłońmi 

trawę, grabię paznokciami ziemię, i chyba wyję, tak, wyję, i chyba płaczę, albo pada 

deszcz, albo jedno i drugie, i w końcu zaczynam się do Niego modlić, bo modlę się do 

Niego tylko w chwilach takich jak ta, tylko postawiony pod murem, kiedy nie mam wy-

boru, modlę się do Niego, żeby zwrócił mi bukłak, żeby mi oddał moje wino, moje wino, 

moje bardzo podłe wino, bo z głębokości wołam do Ciebie, Panie, nie zabieraj mi tego kie-

licha, bo bez niego to choćbym i szedł po jasnej grani to nawet dobra się ulęknę, błagam, 

zwróć mi bukłak, ratuj mnie przed złoczyńcami, wybaw mnie od ludzi, błagam, wybaw 
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mnie od ludzi i zwróć mi bukłak, i kiedy już zamykam oczy, kiedy już zamierzam się sto-

czyć z Kalwarii jak kamień, moja dłoń natrafia na najwspanialszą bramę świata: korek. 

Nie dziękuję Mu. Nie dziękuję. Podnoszę bukłak do ust, żeby przestało szumieć mi 

w uszach, i rozlewa się po mnie ta dziwna, wrząca kwaskowatość, to ciepło samotnych, 

ta pieszczota nieukołysanych, i sprawdzam tylko, czy nie zgubiłem fletu, ale nadal mam 

go w dłoni, bo jest częścią mnie, i prędzej zgubiłbym własne oko niż flet. 

Przytulam pusty bukłak do serca i rozglądam się wokół. Jestem w połowie wzgó-

rza, tej trawiastej piersi z drzewem zamiast sutka, i stoję tak samo samotny jak wcze-

śniej, ale nie widzę już płynącego nieba. Widzę tylko drzewo na szczycie wzgórza, i Ha-

meln, które jest jeszcze większe niż wcześniej, i rośnie we mnie strach, bo wiem, że 

miasto to jedyne miejsce, gdzie mogę napełnić bukłak. 

I to dlatego schodzę na dół, do ich świateł, ognisk, szyderstw, i dlatego opuszczam 

trawy pokrywające Kalwarię jak rozszeptany całun, i zagłębiam się w szlam, który wy-

znacza granicę miastu, i to dlatego brnę przez błoto, bosy, z głową wypchaną ciężkim 

szumem, którego nie pokonała resztka wina, i to dlatego zanurzam się w żółte, upiornie 

żółte miasto, mijam pierwsze płoty pozlepiane z chrustu, i deski potopione w mule, 

i kamienie próbujące powiedzieć drodze, gdzie ma biec, i resztki trawy próbujące prze-

trwać na poboczu, i rynsztok, który zaczyna się dopiero przy drodze na Hanower, i to 

dlatego dochodzę do Bungelosenstrasse, do Ulicy Ciszy, na której nie wolno grać nie tyl-

ko mi, ale też komukolwiek innemu, i to dlatego przekraczam tę ulicę, grzęznąc w błocie, 

które nigdy, nigdy nie wysycha, nawet w czasie suszy, tak jakby bez niego nie istniało 

samo Hameln, tak jakby całe miasto żyło z błota, i to dlatego idę jeszcze trochę dalej, aż 

dojdę do Zaułka Świętego Tomasza, do tej pieczary spryskanej ludzkim potem, gdzie trzy 

miejskie karczmy opierają się o siebie jak trzy spleśniałe kurwy, jak trzy krynice łajna 

wytryskujące na całe Hameln swoją cudowną, czarcią ciecz, i to dlatego zbliżam się do 

jedynego miejsca w Hameln, gdzie nie powinienem być, do jedynego miejsca, gdzie mogą 

mnie bez trudu dopaść, gdzie mogą mnie powiesić na gwoździu, tak jak kiedyś, i okładać 

jak worek siana, i śmiać się, że to jedyny sposób, żeby wyrwać ze mnie jakikolwiek głos, 

choćby i głos przestraszonej świni, i to dlatego idę w jedyne w miejsce gdzie nienawiść 

ludzi uderza mnie jak spadające drzewo: bo potrzebuję wina. 
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Wino jest mocniejsze niż ból. Jest straszniejsze niż strach. Jest chłodniejsze od 

mrozu i cieplejsze niż ogień. Wino bez wahania poprowadzi mnie w miejsca, do których 

nigdy nie poszedłbym sam. 

Tej nocy ludzie Hameln nie będą siedzieć w domach. Tej nocy wszyscy zgromadzą 

się w Zaułku Świętego Tomasza, jak co roku, jak co roku od dwudziestu lat, żeby zapo-

mnieć o dniu, w którym Dawid zabrał dzieci. 

Będą siedzieć w Zaułku, przenosząc się od drzwi do drzwi, jak w cmentarnej ka-

rawanie, z dala od Ulicy Ciszy, blisko siebie nawzajem ale z dala od siebie samych, z dala 

od Niego i od Jego kościoła z najwyższą wieżą Hameln, i będą tańczyć bez Melodii, będą 

śpiewać bez Melodii, będą grać muzykę bez Melodii, rzępoląc na swoich gęślach jak po-

ranione kaczki, tupiąc do rytmu, którego nie potrafią zapamiętać, który nie znaczy dla 

nich nic oprócz zapomnienia, i będą gzić się po kątach z córkami sąsiadów, pod bez-

piecznym, ślepym, karczmianym sklepieniem, a wśród nich, ukryty pod kapturem, opity, 

płaczący i zły, będzie siedział Ojciec Antelm, chyba jedyny człowiek w Hameln, który 

nigdy mnie nie opluł. 

Tak właśnie wygląda świętego Jana i Pawła w Hameln. Tak obchodzi się tutaj 

dwudziesty dziewiąty czerwca: obchodzi się go z daleka. 

Stoję po kostki w błocie, na rozstaju ulic. Chyba pada. Szczękają mi zęby, trzęsą 

się dłonie. W jednej z nich trzymam bukłak. W drugiej trzymam flet. Stoję tak i ciężko mi 

się ruszyć. Moje ciało pamięta tych wszystkich ludzi. Pamięta każde uderzenie, każde 

przekleństwo i każdą złość. Ja nie pamiętam, ale moje ciało tak. I moje nogi nie chcą po-

nieść mnie w stronę karczmy. Muszę je zmusić. 

Najpierw się schylam. Dopiero potem ruszam. Flet dotyka błota. Zaciskam zęby. 

Biorę głęboki oddech. Idę, jak chroma żaba, jak połamany linoskoczek, wprost pod wiel-

kie, żółte okno, i kucam, jak dziecko, którym nie jestem od tamtej nocy, od dwudziestu 

lat, tuż pod krzywym parapetem, i słucham. 

Ale słyszę tylko hałas, głosy, ciżbę, i swój przerywany oddech, i szum własnej 

głowy. 

Wyciągam szyję, aż trzeszczy, i zaglądam do środka. Nie wystawiam nosa poza 

parapet. Kucam, ale moje nogi nie wytrzymują napięcia i padam kolanami w błoto, i klę-
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czę tak przed oknem karczmy, jak na samogonowej mszy, zaglądając przez okno jak 

przez kratę konfesjonału, z pomarszczonym czołem i zaciśniętą szczęką, i ta ich muzyka, 

muzyka bez Melodii, muzyka do tańca, do tego potrząsania ludzkim mięsem, uderza 

mnie w uszy jak wiatr od strony chlewu, ciepły, słodki, zgniły. 

W środku są ich ciała. Stoją, skotłowane, szare, tłuste, lepkie, ściśnięte tak bardzo 

jak w kościele, ale ściśnięte w inny sposób, a każda z dłoni dzierży kufel i każda z twarzy 

jest rozwarta, jakby miała kogoś ugryźć, jakby za chwilę miała rozpętać się wojna, o każ-

dą kroplę grzańca, o każdą niewyheblowaną deskę, o każde z ich dzieci, które nigdy nie 

wróci. Patrzę na nich i mam dla nich miłość, i chce mi się rzygać, i kocham ich, i nienawi-

dzę, i chcę żeby zniknęli, żeby zniknęli tak jak ich dzieci, żeby już nie musieli tułać się po 

świecie zakutani w te blade, ociekające wodą, owłosione adamowe wory, bo życzę im jak 

najlepiej, przy całym swoim strachu, życzę im jak najlepiej, nawet kiedy tak ocierają się 

o siebie jak psy i ryczą ze śmiechu, nawet teraz, kiedy karczmarz chwyta za kark sąsiada 

z naprzeciwka, który już zdążył ugryźć jego żonę w pierś, ku uciesze reszty, ku uciesze 

karczmarza, ku płaczowi żony, nawet teraz, kiedy o ścianę obija się drewno rzuconego 

kufla, a wąsacz w bieliźnie pluje piwem w strop, nawet teraz, psia ich mać, życzę im jak 

najlepiej. 

Nie mam pomysłu na wejście niezauważonym do środka. Palce przyklejone do 

bukłaka zaciskają się jak szczypce i chyba czuję strach. Sucho, sucho, sucho. 

I wtedy On mnie wysłuchuje. Jego znak jest czysty, namacalny: przy drugim oknie, 

po prawej stronie, nad rozchwianą, oblaną woskiem beczką, siedzi Ojciec Antelm. 

Jego broda świeci jak odkryta żyła srebra. 

Zanurzam się z powrotem pod parapet. Kulę się jeszcze bardziej i przesuwam 

w bok, trąc plecami o ścianę, aż dochodzę do jej końca. Zaciskam palce na bukłaku, jak na 

nabijanej gwoźdźmi pałce, i wyglądam za róg. 

Stoją tam. Rumiani. Syci. Tłuści. 

Chowam się z powrotem po swojej stronie ściany i zawracam ku tylnemu wejściu. 

Bo karczma zawsze ma dwa wejścia. Bo jest jak stodoła, jak krótki, ciemny tunel, 

przez który można przejść w mgnieniu oka, przez który można przechodzić całe życie, 
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i to jest jedno i to samo, i to przejście zupełnie niczego nie zmienia, za wyjątkiem jednej 

rzeczy: pachnie się inaczej. 

Biorę głęboki oddech, podciągam koszulę pod same oczy, zasłaniam włosami 

twarz i wchodzę do środka, cicho, jak szczur, unikając światła świec, zgarbiony jak kaleki 

starzec, z jedną dłonią na flecie, z drugą na bukłaku, i nie patrzę w bok, zupełnie jakbym 

szedł po linie nad przepaścią, bo jestem tylko ja i pusty bukłak, i Ojciec Antelm, moja 

jedyna nadzieja, który siedzi wśród tych wszystkich tłustych ludzi, stary, smutny, srebr-

ny, pijany jak oni, ale na zupełnie inny sposób, jakby wiara w Niego odebrała mu wiarę 

w siebie, jakby niemożliwa była wiara w dwie osoby naraz, w osobę boską i nieboską, 

choć przecież możliwa jest wiara w Jego trzy osoby boskie, w jedną, w drugą, w trzecią, 

naraz, i kiedy tak wlepiam w niego wzrok i udaję przed samym sobą, że mnie i jego nic 

nie dzieli, że jesteśmy tylko my i litość między nami, to widzę, że po srebrnej brodzie 

spływa z niego życie, jak lodowy wodospad, jak strużka bólu, i jego oczy, które ledwie 

widać zza splątanych brwi, pożerają płomień świecy rozpływającej się po beczce, jakby 

to była ostatnia świeca świata, jakby chroniła jego i wszystkich innych, nawet mnie, 

przed ciemnością większą niż ta na zewnątrz. 

Podkradam się pod niego, niezauważony i w momencie, kiedy on zanurza twarz 

w kuflu, ja wynurzam się z drugiej strony beczki, klęcząc na trocinach, wpatrując się 

w niego jak głodny pies. 

Zauważa mnie jeszcze z wąsami w kuflu. Jego oczy są jak dwie czarne dziury, jak-

by w ogóle ich nie miał. Zatrzymuje rękę. Trwamy tak chwilę i nie wiem, co się stanie. On 

odkłada kufel, powoli, wolniej niż wcześniej, jakby przypomniał sobie, że jest księdzem 

i nie wypada mu się spieszyć: 

– A, to ty. – Kiwam głową. 

– Po co tu przyszedłeś? – Jego głos brzmi jak szerszeń. Jak ciężki, żubrzy pomruk. 

– Po co tu przyszedłeś? Dzisiaj? W taki dzień? Prosisz się o śmierć. 

Wokół nas jest tak głośno, że jego słowa brzmią jak szept. Muzyka, tępa, równa, 

bez Melodii, wchłania w siebie ludzkie krzyki, stąpnięcia, skrzypienie karczmy pękającej 

w szwach. Rebec warczy jak goniący własny ogon pies, lira korbowa wierci dziurę 

w głowie, bęben kopie dusze po brzuchach, wszyscy krzyczą, skaczą, tupią, Ojciec An-

telm mówi głośno, ale prawie go nie słychać: 
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– Widzisz, co oni robią. Widzisz, co robię ja. Wszyscy chcą zapomnieć. Dzisiaj. 

Zwłaszcza dzisiaj. A ty im o tym przypominasz. 

Patrzę mu prosto w oczy. Są jak dwie lisie dziury. Jak dwie ucieczki od płaskości 

ziemi. 

– Twoje milczenie jest jak witraż. Jakbyś wciąż odgrywał przed nami tamten 

dzień na nowo, jak jednoosobowy, niewędrowny teatr. 

Wiem, że ma rację. Nie powinno mnie tu być. Lubię go, lubię słuchać jego zachry-

płego głosu, ale musze się spieszyć. Przejść do rzeczy. 

Więc wsuwam flet w prawy rękaw, żeby nikt go nie zobaczył, a lewą ręką podno-

szę do góry pusty bukłak. Kładę go na stole między nami, jak niepodpisany traktat. 

Ojciec Antelm zamyka oczy: 

– Tak myślałem. – Kręci głową i wychyla swój kufel. 

– To po to tu przyszedłeś? – Kiwam głową. Wzdycha, jak daleki, przytłumiony 

grom. –  Dobrze. Tobie też należy się odrobina zapomnienia. Cokolwiek uczyniliście jed-

nemu z tych braci moich najmniejszych... 

Wstaje, i dopiero wtedy widzę, jak bardzo jest pijany. Opiera się o beczkę, jak 

o drewnianego wnuka, bierze swój pusty kufel i mój pusty bukłak, i idzie w stronę 

karczmarza schowanego za osmoloną belką, tak że widać tylko jego czerwoną, na-

brzmiałą szyję. 

Opieram się plecami o ścianę i zsuwam na sam dół. Nie pada na mnie światło 

żadnej świecy. Beczka rzuca gruby cień. Mógłbym tak spędzić całą noc i nikt by mnie nie 

zauważył. 

Na wysokości oczu mam kolana pląsających ludzi. Całe Hameln tańczy. Przesuwa-

ją się w lewo, w prawo, do rytmu, tylko do rytmu, wiecznie do rytmu, a piszczałki skulo-

nych w kącie muzykantów wiercą dziurę w ciele nocy, wdmuchując w puste głowy mu-

zykę bez Melodii, piosenkę bez Melodii, melodię bez Melodii, jakby próbowali tylko 

krzyczeć w niebo tu jestem! to ja! ja! ja! ja!, jakby to im wystarczało, tak jak beczenie 

starcza owcom, a kwik świniom. 
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Ściskam w ręku flet, schowany pod rękawem, i wstyd mi, że go tu przyniosłem. Co 

by powiedział Dawid? 

Właściwie nie wiem, co. Na pewno coś mądrego. Coś, co wyjaśniłoby błoto 

w ludzkich uszach, i dlaczego ludziom to błoto wystarcza, dlaczego jest im z nim dobrze, 

i czemu w dupie mają oczyszczenie, i czemu w dupie mają wzniosłość, i czemu chcą tyl-

ko tańczyć, tylko ruszać się i ruchać się, przeżywać ruch pośladków zamiast ruchu serca, 

taplać się w łajnie zamiast sięgać gwiazd. 

Nie powinno mnie tu być. Powinienem był zostać na wzgórzu Koppeln, przeleżeć 

tam całą noc i błagać Go, żeby Dawid wrócił, żeby wrócił i zabrał ze sobą wszystkich lu-

dzi Hameln. 

Kufel wali w beczkę, aż podskakuję w miejscu: Ojciec Antelm wrócił. Wzdycha, za-

tyka jedną dziurkę nosa, drugą wydmuchuje na trociny, wyciera rękę o habit, przytrzy-

muje go rękami i siada na swoim miejscu. 

Podnoszę się z ziemi. Na beczce, obok kufla, leży pełny bukłak. 

– Czy ty w ogóle żałujesz tego, co się wtedy stało? 

Mówi to powoli i patrzy mi w oczy. Jakby oczekiwał, że nagle, po dwudziestu la-

tach, się odezwę. Że zacznę mówić i się spowiadać, tutaj, w najtańszej karczmie Hameln, 

w oparach księżycówki i spoconych ludzkich dup, i że wyjawię swoją winę, po to, żeby 

on i cała reszta mogli obmyć swoje sumienia w czymś innym niż rum. 

– Czy żałujesz? 

Chcę pokręcić przecząco głową, ale opada mi w dół i podnosi się w górę, a ja zno-

wu pcham ją w lewo, w prawo, a ona znowu w dół i w górę, i pewno wygląda to tak, jak-

by opętał mnie zły duch, jakby moje nie kłamało tak, a moje tak przedrzeźniało nie. 

Ojciec Antelm rozgląda się wokół. Opiera dłoń na kuflu jak na kosturze, jakby to 

kufel trzymał jego a nie na odwrót, i w jego czarnych oczach przez chwilę coś tańczy: 

– Może byłoby dla ciebie lepiej, gdybyś wtedy zniknął razem z nimi. 

I już na mnie nie patrzy. 
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Dotykam jego dłoni i kiwam głową w podziękowaniu. Biorę bukłak, chowam go 

za pazuchę i idę w stronę wyjścia. 

Moje wino, moje wino, moje bardzo podłe wino. Szczęście odnalezione. Los od-

wrócony. Jedyne zbawienie, na które zasłużyłem. 

Przechodzę przez ciżbę wyginając się jak kot. Staram się nikogo nie dotykać, o ni-

kogo się nie otrzeć, na nikogo nie spojrzeć. Jestem jak pies pod stołem pełnym ludzi. 

Znalazłem swoją kość i muszę się wydostać, zanim ktoś mi ją odbierze. 

Niedoczekanie. 

Najpierw wpadł na mnie syn iskarza. Przez przypadek. Ktoś go uderzył albo sam 

się potknął, albo zatańczyła mu w głowie okowita. Wpadł na mnie tyłem, z taką siłą, że 

upadłem, i zdążyłem tylko przytulić bukłak, ale flet wyleciał mi z rękawa i potoczył się 

pod ścianę, i chociaż rzuciłem się na niego całym ciałem, to było już za późno, już słysza-

łem za sobą: 

– Ki diabeł?! 

I wstałem, z fletem w ręce, z bukłakiem przy brzuchu, i nawet nie patrzyłem, czyj 

to głos, tylko rzuciłem się prosto w stronę drzwi, ale ktoś już tam czekał, jakieś grube, 

brudne nogi, i ktoś szarpnął mnie za włosy tak, jakby miał mi zerwać z głowy całą skórę, 

i chwycił mnie za brodę, kiedy ja zamknąłem oczy, i powiedział: 

– A kogóż my tu mamy! 

Chwyciłem dłoń trzymającą moje włosy i wbiłem w nią paznokcie, a cios 

w brzuch był taki, że upadłem na podłogę i nie wiedziałem już, gdzie jestem, i myślałem 

tylko bukłak, i myślałem tylko flet, bukłak, flet i bukłak, i zacisnąłem oczy jeszcze bar-

dziej, a nade mną odezwał się głos z nieba: 

– Gdzie się spieszy, skoro już tu przyszedł? Gdzie go niesie? Może nam coś po-

opowiada? My tu przecież sobie wspominamy, prawda? 

I wiele głosów z nieba odpowiedziało, że prawda. 

– Tak sobie wspominamy, wspominamy i próbujemy sobie przypomnieć, co się 

wtedy stało, ale słabo nam to idzie, prawda? 
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I wiele głosów z nieba odpowiedziało, że prawda. 

– A idzie nam to słabo z jednej, prostej przyczyny: nikogo z nas tam nie było. Ni-

kogo, prawda? 

I jeszcze więcej głosów z nieba odpowiedziało, że prawda. 

– Nikogo, prócz ciebie. 

Muzykanci przestali grać, ludzie przestali skakać, a każdy oddech brzmiał jak 

warknięcie psa. 

Chwycił mnie za twarz i otworzyły mi się oczy, chociaż chciałem trzymać je za-

mknięte, i poznałem, że to ojciec Jakuba, i poznałem łzy jego oczu, i uśmiech jego warg, 

i dziury jego zębów, i siwuchę parującą z jego ust, a on widział, że go poznałem, i prze-

krzywił głowę, i powiedział: 

– Dlaczego nic nam nie opowiesz?! Dlaczego milczysz jak kukła?! 

I nie wiedziałem, w którą stronę kiwnąć głową, żeby nie dostać znowu w brzuch, 

więc dostałem znowu w brzuch, i potem znowu, i to wcale nie była noga ojca Jakuba, ale 

wiele różnych nóg, i jeszcze raz, i każda była twarda, i jeszcze raz, i modliłem się tylko, 

żeby nie trafili w bukłak ani we flet, żeby mi ich nie odebrali, i jeszcze raz, a potem zaczą-

łem rzygać, i słyszałem, jak się odwracają, jak się brzydzą, i trzymają się jeden drugiego 

za ramiona, i pomyślałem, że to moja szansa i wystrzeliłem w stronę drzwi, a wszyscy 

odsuwali się na boki, a ja rzygałem, i biegłem, i rzygałem, i biegłem, na oślep, pod siwym 

światłem księżyca, który wyszedł zza chmur, jakby chciał się ze mnie pośmiać, więc 

śmiałem się i ja, szczęśliwy, że mam przy sobie pełny bukłak, i już nikt, nikt mi go dzisiaj 

nie odbierze. 

*** 

Noc jest jeszcze młoda, bo choć wszystkie noce czerwca są lekkie i szybkie jak 

księżycowe światło, to noc Świętego Jana i Pawła zawsze ciągnie się jak najdłuższa zima, 

jak czterdziestodniowy post, jak pogrzeb. 

Idę w stronę domu. Jedną ręką trzymam bukłak, a drugą ściskam brzuch, z fletem 

pod pachą, z językiem na wardze. Coś zwija mi się w tym brzuchu, coś wciąga mnie do 
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środka, i idę zgarbiony jak staruszka, ale z każdym łykiem wina jest mi cieplej i lepiej. 

Jest jaśniej niż wcześniej, wszystko jest srebrne, nawet trawa, nawet błoto, i wszystko 

się kręci, jakby puste domy pijanych ludzi bawiły się pod nieobecność właścicieli. 

Do mojego domu, do domu mojej matki, trzeba się trochę wspiąć. Stoi dalej niż 

wszystkie inne domy, trochę na uboczu. Kiedyś Jakub mówił mi, że mój ojciec, wikliniarz, 

był partaczem, więc ci z cechu kazali mu się wynieść dalej od Wezery, żeby trudniej było 

mu wymieniać towar ze statkami. Mogło być gorzej, mogli go po prostu zabić. W sumie: 

może go zabili. Matka nigdy o tym nie mówi. Nikt o tym nie mówi. 

Ciężko wlec mi się pod górę, zgiętym w pół, pijanym, ale oto jestem. Z naszego 

wzniesienia dobrze widać wzgórze po drugiej stronie miasta. Stąd, w świetle księżyca, 

jedyne drzewo Koppeln wygląda jak żart. 

Mam trzydzieści trzy lata i ocalałem, prowadzony do matki. Moje nogi plączą się 

jak liny. Potykam się, raz, drugi, ósmy, co chwilę lądując w jakimś gównie, jakby wszyst-

kie drogi Hameln popychały mnie wte i wewte dla zabawy, a łajno czekało u stóp, goto-

we przyjąć mnie na każdym rogu świata, bylebym tylko wyraził zgodę, poddał się 

i upadł. 

Mój dom, dom mojej matki, jest jak narośl na wsi świata, której zieleń karmi niebo 

swoim wycieńczeniem, swoją ofiarą, bezsensowną, bo nie dobrowolną. Bo nikt nigdy nie 

spytał, czy mój dom, dom mojej matki, chce złożyć ofiarę. Nikt nigdy nie zadał takiego 

pytania. Pytano tylko, czy mój dom, dom mojej matki, woli złożyć ofiarę czy pójść do 

piekła. 

I złożył, wypluwając z siebie mojego ojca, żeby obrosnąć w zieleń jak odzyskany 

las, jak triumf natury odbijającej swoje terytorium. Od tamtego czasu, każdy kamień ma 

na sobie porost, trawę, mech, jakby chorował na zieleń. 

Przekraczam linię, którą niegdyś trzymał płot, i mój cień rozlewa się po ziemi jak 

smoła. Podnoszę głowę, wciąż trzymając się za brzuch. W świetle księżyca, mój dom, 

dom mojej matki, wygląda jak popękany kamień. Obok niego, na samym środku po-

dwórka, stoi olbrzymi, czarny głaz. 

Zatrzymuję się w miejscu i wycieram oczy, usta, nos. Krew ze łzami, włosy, gluty. 

Rozpływam się w winie, w ślinie, w błocie. Sięgam po bukłak i przechylam głowę 
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w stronę nieba, tak wysoko jak tylko potrafię, aż trzeszczą mi kręgi, i piję, piję, piję aż do 

końca, ssę skórzaną końcówkę jak najsłodszy sutek, jak krynicę mądrości, żeby uwolniła 

mnie od samego siebie, a kiedy źródło się wyczerpuje, odrzucam bukłak na bok i ruszam 

w stronę drzwi. 

W środku zawsze jest ciemno i cicho, jak w grocie. Księżyc tu nie sięga. Nie mamy 

świec. Matka leży w rogu, na worku, na resztce siana, i majaczy. Jest bladą, ciepłą plamą 

na brązowym tle ścian. 

Słyszy, jak wtaczam się do środka i wyciąga do mnie rękę. Biorę ją w obie dłonie 

i całuję, jak krzyż, i trzymam przy ustach jak pamiątkę z dzieciństwa. 

– Mamo – próbuję powiedzieć, ale z ust wypada mi zwierzęcy jęk. 

Odkładam jej dłoń na podłogę, ostrożnie, jak porcelanowe serce. Patrzę jej w oczy 

i to jest tak, jakbym patrzył w przepaść, jakbym patrzył w szczeliny ciemniejsze od 

wszystkich dziur świata. 

Obok jej głowy leży miska. Podnoszę ją i wycieram dłonią. Idę do wiadra w rogu 

pokoju, napełniam miskę wodą, przynoszę jej do picia. Kładę jej głowę na moim kolanie 

i odgarniam włosy z twarzy. Są jak wysuszone nitki lnu. 

– Mamo – próbuję powiedzieć, ale brzmię jak charczący kretyn. 

Jest lekka jak dziecko i pusta jak pień. Pachnie zakończeniem. 

Wszystko dochodzi do niej z opóźnieniem, jakby musiało przebyć długą drogę, 

przez skórę, kości, krew. Dopiero teraz orientuje się, że trzymam ją za rękę i patrzy na 

mnie, najpierw zaskoczona, potem przerażona, jak oderwane od matki dziecko, mruży 

oczy tak bardzo, że prawie ich nie widać, i zaczyna jęczeć, najpierw cicho, pod nosem, 

potem dłużej, głośniej, głębiej, i w ogóle nie bierze oddechu, wydaje z siebie tylko jeden, 

długi, nieprzerwany odgłos, aż można by pomyśleć, że śpiewa, lub że coś śpiewa przez 

nią, ale jęk jest coraz głośniejszy i charczący, coraz mniej w nim dźwięku, a coraz więcej 

powietrza i zdzieranego gardła, aż w końcu staje się tylko słabym, głuchym wydechem, 

wyrzucaniem z ciała resztek sił, żeby ta noc, ten ból, to Hameln, zostawiło ją w spokoju 

i pozwoliło odejść. 

– Mamo – próbuję powiedzieć, ale brzmię jak umierający ptak. 
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Od dwudziestu lat ani słowa. Nie umiem się odezwać do własnej matki. Od dwu-

dziestu lat. Odkąd odszedł Dawid. Odkąd zniknęły dzieci. 

Ostrożnie ściągam jej głowę z mojego kolana i odkładam ją na worek. Kładę się na 

ziemi, obok, na podłodze, wzdłuż jej umierającego ciała, jak kochanek albo strażnik, 

i podnoszę do ust flet. 

Tutaj muzyka jest inna niż tam, na wzgórzu Koppeln. Snuje się nad podłogą, jak 

niewidzialny, ciężki dym. Nie wchodzi w żadne zakamarki, nie wypada na zewnątrz, nie 

odbija się od ścian. Ledwie sięga uszu. Kołysze się tylko lekko, tuż nad klepiskiem, cicho, 

błagalnie, jakby prosiła o krótkie pchnięcie mizerykordii. 

Matka zasypia. 

Wstaję. Kładę flet obok jej głowy. Chwytam się za brzuch i przez chwilę się nie ru-

szam. W końcu się prostuję, wykrzywiam usta, syczę. Wycieram twarz koszulą. Wydmu-

chuję nos na ziemię. Kręci mi się w głowie. Wino kręci swoje serpentyny. Przemierza te 

swoje żmijowate ścieżki. Drąży we mnie tunel. 

Wychodzę na zewnątrz. Niebo nad Hameln płynie jak rzeka. 

Dzisiejsza noc jest dłuższa niż wszystkie noce świata. Dziś nie będę spał. 

Bo to dzisiaj. Dzisiaj jest rocznica. Już dwadzieścia lat. Dwadzieścia lat, odkąd wi-

działem Dawida. Dwadzieścia lat, odkąd dane mi było usłyszeć prawdziwą Melodię. Od-

kąd przestałem mówić. Odkąd zniknęły dzieci. 

Dziś nie będę spał. Dziś wyjdę za drzwi, stanę twarzą do księżyca i będę wył. 

A potem zwalę się na ziemię, półprzytomny z głodu, z bólu, z żalu, i chwila po chwili, tak 

dokładnie jak tylko potrafię, opowiem wszystko w ciszy, opowiem samemu sobie, ten 

jeden, ostatni raz. 

Posłuchajcie, bracia miła. To było tak. 
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We mnie jest kościół mój,  
i dzieci moje we mnie są 

Trzeci tom Justyny Bargielskiej, Dwa fiaty, kończy wiersz Córce: „Nie dotknąłem 

cię, powiedział, | ale kiedykolwiek pomyślisz o tym popołudniu, | będziesz wierzyć, że 

cię dotknąłem. | I to jest mój dar, większy niż cokolwiek.” Dziesięć lat później, podmiotka 

Bargielskiej dokonuje jego ucieleśnienia – Dziecko z darów zdaje się więc kontynuacją 

dyskursu macierzyńsko-bluźnierczo-eschatologicznego, za pomocą którego autorka 

opowiada świat. To historia często niespójna, kolażowa, a przy tym wyjątkowo barwna, 

pogłębiająca rozdźwięk między dziecięcą afirmacją świata a ironicznym dystansem. Bo 

choć wiersze Bargielskiej sprawiają wrażenie konfabulacji, których dominantę kompo-

zycyjną stanowi hiperbola, jednocześnie zachwycają precyzją i skutecznością. Wynika 

ona nie tyle z zastosowanych chwytów retorycznych, co konsekwencji czasowo-

przestrzennej, zatrzymującej czytelnika w miejscach dokładnie przez autorkę wskaza-

nych. Od Dziecka z darów trudno się uwolnić, bo rozgrywa się wszędzie i nigdzie, kiedyś 

i w przyszłości, zawłaszczając wieczność, „zaginając się w ósemkę”.  

 Bezradność wobec bezkresu świata przedstawionego definiuje również podmiot-

kę wierszy Bargielskiej – w obliczu chłodnego wszechświata przyjmuje ona pozę dzie-

cięcej naiwności, pozwalającej wydobyć jej kreacyjny potencjał z codzienności. Tkwi on 

przede wszystkim w sytuacjach eschatologicznie prowokujących do reakcji: śmierci, na-

rodzinach, stracie, ofiarowaniu. Dar w kontekście najnowszego tomu autorki zmienia się 

w derridiańską figurę, o czym pisze Joanna Orska na łamach magazynu „Wizje”. „Zda-

niem Derridy prawdziwy dar  nie może zostać ofiarowany w ramach relacji darczyńca-

obdarowany, ponieważ stałby się elementem wymiany o charakterze ekonomicznym, 

zakładającej zadłużenie”, tak więc o jego prawdziwości nie świadczy intencja darczyńcy, 

a jej brak. Dziecko z darów staje się jednocześnie wyrazem najpełniejszej matczynej mi-

łości, przez którą, i dla której, zostaje stworzone. To uczucie niezbywalne, niemożliwe do 

zrzeczenia się, zniewalające i wiążące – „W piątek po szkole nie mogłam się zabić, jak 

planowałam, | bo musiałam karmić piersią znalezione na półpiętrze | dziecko przyja-

ciółki”, „ Dzieci mi powiedziały, | heroldowie zmiany, strasznie dziwnej, bo myślisz, | że 

to kąkol, co się rwie na wolność z glinianego dzbanka, | a to tygrysie lilie pasące się na 

grobie, | tańczące i śpiewające: bum, bum, bum, też umarłaś”. Dziecko staje się osią, wo-

kół której ogniskuje świat bohaterki, a także jedynym wiarygodnym sposobem systema-
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tyzacji czasu. Chronologia ta jest jednak zwodna i pozorna – potomstwo wyrasta z gro-

bu, a więc przeszłości, zamykając podmiotkę liryczną w niekończącej się pętli: „Przy-

szłość u Bargielskiej nie może nastąpić, przede wszystkim dlatego, że już się wydarzyła. 

Konieczność wyjaśniana znaków, których przyszłość pozostaje wymazana, wydaje się 

pracą zarówno nieodpartą, jak i bolesną”. 

 Nie bez powodu główną metaforą ustanawiającą sposób istnienia dziecka 

w wierszu jest tygrysia lilia – to motyw powracający na przestrzeni całego tomu, a także 

na okładce. Lilia to symbol dobrobytu i płodności, a specyfika tego gatunku sprawia, że 

figura potomstwa staje się pełniejsza. Kwiat ten posiada zdolność do samoistnego rozm-

nażania się – dojrzały, wytwarza na swojej łodydze nawet sto cebulek, które obradzają 

w nowe kwiaty. Podmiotka liryczna zostaje uwięziona w powtarzającym się cyklu naro-

dzin i śmierci, pomiędzy nieuzgadnialnymi instynktami – bezgraniczną miłością macie-

rzyńską oraz dezaprobatą wobec zniewalającego matkę daru. Motyw dziecka niechcia-

nego powraca w wielu momentach, jak choćby cytowanym już wierszu Młodość wiecznie 

roboczy, czy we fragmentach: „ Pokładłam dzieci do łóżek, | choć próbowałam je zastrze-

lić”, „Rzeki płynęły do źródeł, | a zamiast zabierać, wypluwały | dzieci, które straciliśmy z 

oczu, zajmując się | twoim czołem i moją dłonią”. Bargielska po raz kolejny demaskuje 

mity macierzyństwa, w których każda chwila życia dziecka jest euforyczna, wypełniona 

miłością, idealna. Podmiotka Dziecka z darów jest matką paradoksalną między innymi 

przez doświadczenie straty, śmierci opisane w wierszu Scena balkonowa. To podwójne 

zaprzeczenie macierzyństwa, które, z jednej strony – wcale się nie wydarzyło, z drugiej – 

wydarza cały czas na nowo: „[…] czerwone rury, które miały połączyć | ja z ty sekretną a 

trwałą zjeżdżalnią. Żadna ze starych obietnic | się nie sprawdziła, niektóre dwukrotnie 

[…] | ale w sumie co za ulga, wręcz błogosławieństwo”.  

 Pobrzmiewają tu echa Dwóch fiatów w postaci dotyku ustanawiającego istnienie: 

to błogosławieństwo, które bohaterkę wierszy Bargielskiej bezpośrednio łączy z Maryją. 

Jak pisze Orska „Najbardziej rozpoznawalnym w naszej kulturze „dzieckiem z darów” 

jest oczywiście Jezus z Nazaretu. Być może on – mężczyzna przyprawiający własną mat-

kę o bezmiary cierpienia – pozostaje zasadniczym powodem, dla którego nasza bohater-

ka nieustannie zestawia się z Matką Boską”. Jednocześnie jest kapłanką kościoła, ko-

chanką Jezusa, ośrodkiem maryjnym, przez co dokonuje serii przekroczeń, 

pozostawiających czytelnika w pozycji nieustannego napięcia i oczekiwania. Bargielska 
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konstytuuje rodzaj afektu towarzyszący wierszom, sprawiając, że w realny sposób 

wpływają one na emocje odbiorcy. Najbardziej obrazowym przykładem realizacji tej 

strategii pisarskiej jest wiersz Dar ścierania: 

Cesarz odsłonił kolano, ja rozebrałam się do naga 

i poprosiłam psa, żeby obwąchał moje znamiona. 

Chciałam sprawdzić, czy zacznie lizać któreś z nich,  

skamleć przy nim, może wyć. Martwię się przyszłością.   

Przyszłość jest jak robocza wersja esemesa do kogoś,  

kto w międzyczasie umiera: masz dużo czasu  

na szlifowanie tekstu, tylko po co. Gdy uśpili tego gościa 

od sprzedanej nerki, poszli po pojemniki na resztę narządów, 

tych, które chciał sobie zostawić. Wspomnieliście mi o tym 

w windzie, może w łóżku, na szkolnym korytarzu,  

w kościele, u lekarza. Teraz jesteśmy tu razem i  

wszystko wam się pomyliło, mówię przejęta.  

Nic nie było tak, jak napisałaś, odpowiadacie z podziwem. 

Wieloznaczność tego wiersza wyraża się nie tylko w zderzeniu sytuacji ostatecz-

nej z prozaicznością, lecz także w tytułowej metaforze. Ścieranie może jednocześnie 

oznaczać wymazywanie (przeszłości?, przyszłości?), ścieranie się dwóch osobowości 

(matki i dziecka), czyszczenie, wycieranie (pomazanej ściany), wreszcie – zużywanie się. 

Doskonale wyważone przerzutnie sprawiają, że istnienie w wierszu jest nieustannie za-

wieszone w czasie, wydarzenia dzieją się wokół podmiotki, niejako bez jej udziału. Spo-

sób, w jaki funkcjonuje, buduje między nią, a światem ironiczny dystans, przez który 

zostaje przefiltrowana rzeczywistość. Dlatego umieranie to po prostu „uśpienie”, miłość 

– „bycie razem”, a twórczość – „pisanie niezgodne z prawdą”. Te autodemaskacyjne ele-

menty przejawiają się przez cały tom, szczególnie uwypuklone zostają w wierszu 

Wszystko dla, będącego przykładem realizacji motywu ars poetica. Metajęzykowy na-

mysł nad pisaniem, a także sposobem funkcjonowania autorów w życiu codziennym 

tworzy wyjątkowy przepis na twórczość. Jednak gdyby nie znajomość poezji Bargiel-

skiej, jej postulatywnej wizji kobiecości, wiersz ten mógłby uchodzić za próbę metafi-

zycznego dumania na modłę Miłosza, w którym poeta niesie kaganek oświaty, wskazując 

drogę tłumom. Końcowy wers przewartościowuje opis: „Jedyne, czego może spróbować 
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przepisywacz znaków, | to siąść w ciemnościach i tłumaczyć ludziom, | zwierzętom, pta-

kom, glizdom i kamieniom: | to, że zgasły, nie znaczy, że nigdy nie świeciły. | Pod warun-

kiem, że sam się nie boi ciemności”. Na szczęście dla poezji, Bargielska nadal się jej boi. 

 Na próżno szukać w jej twórczości moralizatorstwa czy patosu; podmiotka Dziec-

ka z darów lawiruje między słowami, testując granice języka i wyobraźni. Cała siła jej 

kreacjonizmu tkwi w połączeniu powagi poruszanych problemów z dziecięcą perspek-

tywą. To niemalże schulzowski sposób na stworzenie bohaterki, która patrzy na świat 

oczami dziecka, ale analizuje go w dojrzały, precyzyjny sposób, często dochodząc do za-

trważających wniosków. Wyjaśnia sobie świat, szukając nieistniejących połączeń między 

wydarzeniami życia codziennego, snami, marzeniami: „Dlatego dobry świadek jest cza-

sem lepszy | niż ojciec, mąż, syn i tak dalej. Część widoku, | na który patrzymy, zapada 

się akurat pod własnym ciężarem” czy „Chciałabym zamówić usługę | pochowania bar-

dzo płaskiego psa, | mówię, a oni mówią, | żeby go włożyć do książki”. Opowieść, którą 

snuje podmiotka układa się w sposób labilny, nierównomierny, tworząc historię zde-

konstruowaną, sypiącą się, ulotną. Po raz kolejny powraca tu motyw lilii tygrysich, któ-

rych fragmenty pojawiają się na przestrzeni całego tomu – przypominają puzzle, które 

Bargielska próbuje złożyć, jednak zamiast spójnego obrazu otrzymuje kolaż niepasują-

cych do siebie części. To doskonała metafora wizualna, obrazująca sposób budowania 

chronologii w wierszach Bargielskiej. Pod koniec tomu, lilia osiąga idealny, mimetyczny 

kształt, ale już na kolejnej stronie ponownie zamienia się w eksperymentalną zabawę 

małej dziewczynki (nieprzypadkowo pojawia się w kontekście tomu postać Derridy). 

 Zaskakująca spójność Dziecka z darów, a także konsekwencja w tworzeniu nieist-

niejącego, choć bardzo przekonującego świata sprawiają, że najnowszy tom Bargielskiej 

uwydatnia wszystkie osobliwe cechy jej pisarstwa. Nie brakuje tu refleksji nad wiarą 

i religią, apokryficznych wersji wydarzeń dnia codziennego, dziecięcej, rozbrykanej fan-

tazji oraz językowej maestrii. W poezji autorki porządek eschatologiczny miesza się 

z błahostkami, a czas pozostaje jej największym sprzymierzeńcem – nieustannie zapętla 

się lub stoi w miejscu jak uparte dziecko, pozwalając podmiotce wciąż na nowo budować 

rzeczywistość, przypasowując przypadkowe elementy. Jednak największą zaletą Dziecka 

z darów jest jego nienachalna wizja przyszłości, której żywiołem zdaje się afirmacja za-

skoczenia. Autorka zatrzymuje się w idealnym momencie, by pozwolić dziecku kroczyć 

samodzielnie: „Podobno wierszy się nie kończy, wiersze się porzuca. Tym razem Bar-
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gielska jakby porzuciła je trochę wcześniej niż zwykle, ale i tak wyszło im to tylko na 

dobre” pisze autor recenzji tomu na łamach Rzeczpospolitej. Trudno oprzeć się wraże-

niu, że namacalna sensualność podmiotki-kapłanki-matki z Dziecka z darów stanowi 

przykład osobliwego głosu pokolenia kobiet, „zwłaszcza że już go miała, był jej dany, był 

jej”. Czego i innym poetkom życzę. 
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W poszukiwaniu straconego ciucha 
 Najbardziej w czasie lockdown’u brakowało mi… lumpeksów. Tego przedziwnego 

mikrokosmosu, gdzie między kilogramami ubrań zatracają się płeć, wiekowa grupa do-

celowa i klasa społeczna. Wszystko się upłynnia, a przez wieszaki przemijają twarze 

z pozoru tak różne, należące do przeciwnych biegunów, niekompatybilnych ze sobą zna-

ków zodiaku, a przecież przeszukują te same meandry ciuchów, być może ich wzrok za-

kotwicza się na tym samym przedmiocie a ich linie papilarne krzyżują się. 

 Znam lumpeksy od wczesnego dzieciństwa, bo lubowała się w nich moja mama 

i ciągała mnie tam ze sobą. Jako dziecko nie rozumiałam specyficznego charakteru tego 

sklepu, był to dla mnie sklep jak każdy inny – tylko czasami przerażało mnie odkrycie 

w koszu z zabawkami na wagę jakiegoś skatowanego przez życie, poplamionego lepiej 

nie wiedzieć jaką substancją czegoś, niezidentyfikowanej maskotki rodem z koszmarów 

i wtedy przerażona cofałam się o parę kroków, czując na swoich rękach jakiś niewypo-

wiadalny, niewyartykułowany brud. I biegłam z dziwnym niepokojem w sercu do ma-

my, nie odważając się już na kolejne zanurkowanie w koszu z pluszakami, który emano-

wał aurą przemijalności, utraty i śmierci. Długo mi zajęło zanim zrozumiałam sens 

lumpeksów i wtedy ogarnęła mnie jakaś spóźniona panika – second-hand od razu na-

rzucił mi obraz brudu, a ja przecież wtedy tak wszystko dotykałam, grzebałam… Ale ta 

samorealizacja nie trwała długo i moja miłość do lumpeksów szybko wróciła i nieraz 

okazała się silniejsza niż nieprzyjemny zapach, wielowarstwowy kurz na podłodze, cha-

os i rozgardiasz czy prowizoryczne przymierzalnie. Gra zawsze okazywała się warta 

świeczki – niewymarzonego jeszcze, niezmaterializowanego przedmiotu, który mogę 

odkryć i uczynić swoją własnością.  

Więc kiedy zaczęła się pandemia i zamykano wszystko jak kostki domina, jeden 

sklep po drugim, to już po kilku dniach odczułam brak lumpeksów. Nie odczuła tego 

braku moja szafa, ale coś we mnie – poczułam bardziej niż zwykle samotność i bezsens 

swojego życia. Bo znałam wszystkie lumpeksy w mieście, które znajdowały się w grani-

cach mojego węzła komunikacyjnego, bo wiedziałam, kiedy w którym jest dostawa, i do 

jakiego po jakie produkty najlepiej chodzić, i nagle ta wiedza stała się bezużyteczna. Na-

gle zabrakło czegoś w moim skrupulatnym planie tygodnia i poczułam tęsknotę za tymi 

wszystkimi ubraniami, których nie znajdę, które nie przemienią mnie w inną wersję 
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mnie, a jeszcze lepiej – w kogoś innego. Gdyż lumpeksy obfitują we wszystkie typy 

ubrań, stylów i dekad, z których pochodzą i w ciągu kilkugodzinnej niskobudżetowej 

przeprawy przez dżunglę wieszaków i tkanin, możesz całkowicie się odmienić – wyjść 

z torbami ciuchów, które zrobią z ciebie lolitę, gotkę, businesswoman, wszystko zależy 

od twojej wyobraźni i algorytmu, według którego ułożysz ubrania. I zabrakło mi też eks-

cytacji, adrenaliny – bo wchodząc do lumpeksu, nigdy nie wiesz czego się spodziewać, co 

tam zastaniesz, czy wrócisz z pustymi rękami czy z pustym portfelem. Znaleziona pereł-

ka – koszulka z logiem twojego ulubionego zespołu, ciuch znanej marki, pasujące 

spodnie za bezcen – potrafi dać ci chwilową gratyfikację, krótki zastrzyk endorfin, czu-

jesz się zwycięzcą, nie tylko kupiłeś ten ciuch, ale zrobiłeś też coś bardziej aktywnego, 

dynamicznego,  t y  g o  z n a l a z ł e ś ,  t y  g o  o d k r y ł e ś , pośród miliona innych bez-

wartościowych, brudnych, niepasujących krojem i rozmiarem rzeczy – to niczym znaleźć 

tego jedynego na Tinderze. 

W ciucholandach nauczyłam się też anatomii kobiecego ciała, jego naturalności, 

oczywistości i akceptacji (Japonia ma łaźnie, Finlandia ma sauny, a Polska ma lumpeksy). 

W second-handach bez przymierzalni kobiety wspinają się na wyżyny kreatywności, by 

przymierzyć upolowany ciuch. Pamiętam lumpeks w swoim rodzinnym mieście, 

z ogromnym lustrem na końcu hali, szerokim na połowę sklepu, i kobiety wszelkiej moż-

liwej wagi i maści z prędkością światła rozbierają się i przebierają. Jest w tym coś in-

tymnego, pięknego, domowego, jakby nagość, półnagość i ćwierćnagość nikogo nie razi-

ły… Czasami komplementują się wzajemnie (O, w tym Pani do twarzy!, Niech Pani to kupi, 

koniecznie!, Ślicznie na Pani leży!). Zagadują mnie obce kobiety, starsze panie, młode 

mamy – pytają, czy znam tą markę, czy im do twarzy, ile dzisiaj za kilogram sprzętu do-

mowego. Czuję się częścią płynnej, chwilowej, przypadkowej społeczności. Potykam się 

o bezpańskie torby i wieszaki, mylę czyjeś osobiste ubrania z asortymentem lumpeksu, 

gubię się w labiryncie tekstyliów.  

Mam wrażenie, że niektórych ciuchy przyciągają jak magnes – kobiety z wielo-

dzietnymi rodzinami i ze zbędnym czasem chodzą po lumpeksie z wózkami sklepowymi. 

Aż rosnące w imponującym tempie góry ubrań nie przysłonią im twarzy. Znam kobiety, 

które co tydzień w dzień wymiany towaru wyczekują godzinę przed otwarciem lumpek-

su pod drzwiami, gotowe i podekscytowane. Najczęściej biorą ubrania i przedmioty bez 

przymierzania, bez oglądania. Ładują je do wózka z myślą o sobie, swoich dzieciach, mę-
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żach, wujkach, prawnukach, psach, kotach… Nie wiem, co potem robią z tymi rzeczami. 

Co tydzień wyładowują w mieszkaniu nowe góry poliestru. Rzeźbią z nich szafy, pieką 

z nich torty? Ubierają w nie widma dzieci i wnuków, które znają tylko z kartek bożona-

rodzeniowych i pocztówek?  

Jest świeża dostawa towaru, wczesne południe, lato – dostaję wiadomość od 

przyjaciółki, że czeka w kilkumetrowej serpentynie, żeby zapłacić za ciuchy. Na ze-

wnątrz jest ze 30 stopni, hala szybko się nagrzewa, okna otwierają się tylko uchylnie, 

lumpeks pachnie gorącem i potem, ale moja przyjaciółka jest wytrwała i czeka. Kiedy 

zobaczę ją za tydzień w nowej bluzce za 5 zł, zrozumiem, że było warto. 

A czasami w lumpeksie niechcący znajduję kawałek czyjejś duszy, wstydliwy epi-

zod z jej życia, który został już uznany za martwy, zakończony – natykam się na robioną 

w domowych warunkach koszulkę z obcymi twarzami dwóch dziewczyn z podpisem 

b e s t  f r i e n d s  4 e v e r  i przez mikrosekundę jest mi przykro, bo czuję, że skoro ta 

koszulka znalazła się tutaj, to najpewniej ta przyjaźń nie trwała wiecznie… Czarna bluz-

ka-samoróbka z różowym napisem A n d e r s ’  a n g e l  i zastanawiam się, w którym 

momencie i dlaczego ten anioł przestał być aniołem. Koszulki pamiątkowe z czyjegoś 

wesela (w realiach polskich lumpeksów – najpewniej po niemiecku, holendersku albo 

którymś z języków skandynawskich), kilka identycznych czarnych topów z różowym 

napisem (fatalnie dobrana czcionka) – relikt wieczoru panieńskiego. Znoszony, przepo-

cony uniform McDonald’s. Koszulki promujące logo mikroskopijnej firmy, która najpew-

niej zbankrutowała albo została połknięta przez korporację dłuższy czas temu.  

Albo zalewa mnie poczucie dziwności, bo moje oko przykuje intrygujący ciuch 

jakby z innego świata, z innej rzeczywistości – koszulka z flagą Albanii, kurtka z logiem 

neofaszystowskiej grupy motocyklowej ze Wschodu, bluza z napisem M u s l i m  F i g h -

t i n g  C l u b  z Czeczeni. I myślę sobie, kontemplując tą rzecz w dłoniach – jaka jest jej 

historia, dlaczego znalazła się tutaj, w ilu lumpeksach została odrzucona i najpewniej 

nigdzie nie znajdzie już kogoś, kto zobaczy w niej wartość. Ciuch tak hermetyczny, per-

sonalny, niezrozumiały w innych warunkach kulturowych… Zapewne powędruje jeszcze 

do kilku lumpeksów w okolicy, potem przekroczy wschodnią granicę, a na samym końcu 

założy go jakieś dziecko w Afryce, któremu wszystko jedno czy na koszulce jest napisane 

I  l o v e  A m e r i c a  czy I  l i k e  b i g  b o o b s , bo najważniejsze jest to, że w ogóle jest. 
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I tutaj zbliżamy się do strasznej samorealizacji na temat lumpeksów – wędrówki 

ciuchów, Wiosny Ubrań, które pielgrzymują od najbogatszych do najbiedniejszych kra-

jów (a gdzieś pośrodku jest Polska i ja). Czasami, kiedy wchodzę do lumpeksu, przeraża 

mnie ilość ubrań, ich cotygodniowa 100-procentowa rotacja i wymiana. Wiem, że były tu 

tydzień temu i będą za tydzień – nowe, kolejne, następne. Nieskończona ilość ciuchów 

starych, już noszonych i nieskończona ilość tych nowych, na bieżąco produkowanych. 

Nadmiar, przerost, bezsilność. Biorę głęboki oddech, zakasuję rękawy i już czuję, że bolą 

mnie ręce od przesuwania wieszaka za wieszakiem, wieszaka za wieszakiem…  

Teraz, kiedy na nowo otwarto lumpeksy, przeglądam sterty ubrań w jednorazo-

wej maseczce i foliowych rękawiczkach, a w tle przygrywa mi zawsze ta sama, przyjem-

nie znajoma muzyka disco polo we wszystkich możliwych językach Europy. A jak kupię 

3 pary spodni, to pani w kasie nabije mi rabat i będę mogła dokupić proszek do prania 

z Niemiec za pół ceny. Żyć nie umierać. 
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Czytanka dla robotników i dzieci. Na marginesie 

Spisu treści Piotra Janickiego i Adama Kaczanow-

skiego 

Bet you never could imagine 
Rihanna, Needed Me 

 Choć nie mam cienia wątpliwości, że za pojawiającymi się w ostatnim czasie pró-

bami kolektywnego tworzenia tekstów artystycznych stać muszą istotne przemiany 

świadomości w domenie literackiego mainstreamu, nie należę do grona osób nadmier-

nie ekscytujących się politycznym wymiarem samego faktu „rozszczepiania” autorstwa. 

Tym bardziej, że dla wielu podziwianych przeze mnie od lat twórców takie kooperatywy 

to w gruncie rzeczy nic nowego. Może nie wszyscy o tym pamiętają, ale Adam Kacza-

nowski – pierwszy z bohaterów niniejszej recenzji – ma już na koncie podobną współ-

pracę: w roku 2009 wraz z Andrzejem Szpindlerem wydał przecież znakomity dramat 

zatytułowany Kości pod Pieczeń Baby Boom, który jest jednym z najpotężniejszych arte-

faktów protonowofazowej poetyki. Piotr Janicki – nasz drugi bohater – również nie stro-

ni od działań, w ramach których mocno nagina granice własnej podmiotowości pisar-

skiej: przypomnieć wystarczy, że jego poprzedni, znakomity tom poetycki, znany 

powszechnie jako [Psia książka], opublikowany został bez tytułu i bez jakichkolwiek – 

nawet tych, przepraszam, antroponimicznych – informacji o autorze. Niedawno nakła-

dem wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy ukazała się wspólna książka panów, zatytu-

łowana Spis treści – zgodnie z tym, co zasugerowałem już wyżej, nie będę chwalił ich za 

samą formę „dwugłowego smoka”, którą wybrali dla swojej ekspresji, choć faktem jest, 

że ich skrajnie odmienne style oddziałują tu na siebie wzajemnie w sposób oszałamiają-

cy. Biorąc pod uwagę to, jak fantastycznego materiału dostarczają nam między pierwszą 

a ostatnią stroną okładki, byłaby to po prostu strata czasu. 

Poemat Janickiego i Kaczanowskiego bezbłędnie łapie nasz zeitgeist i chyba wła-

śnie dlatego jest utworem jednocześnie zaprzęgającym do działania resztki społecznej 

nadziei na zmianę, ale i paraliżująco smutnym. Jeśli w Spisie treści duet koncentruje się 

na tym, co możliwe, to jest to zwykle możliwość niezrealizowana. Dlatego pytanie wy-

znaczające horyzont utopii, choć wciąż tak istotne, pozostać musi bez odpowiedzi: 
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„Jednym z naszych sennych marzeń jest rzeczywistość. Czego ty właściwie oczekiwałbyś 

od jej »architektury«?” (s. 19). W centrum uwagi mamy tu bowiem dwie kwestie: stra-

chu i wynikającego z niego grzechu zaniechania – przejdę do nich za chwilę.  

„Czy żeby przeżyć to życie potrzebna jest aż tak dużo świadomość śmierci?” (s. 5), 

pytają już na początku twórcy – kto zna dorobek Janickiego, ta doskonale wie, że mamy 

do czynienia z poetą zenicznym, dla którego pytanie o śmierć nigdy nie jest pytaniem 

granicznym, bo dotyczy tylko złudzeń jednostkowego bycia w świecie („Ja, halucynacja”, 

s. 27). W tej perspektywie świadomość śmierci ujmować należałoby jako zaplątaną 

w rodzaj niebezpiecznego sprzężenia zwrotnego, zatruwającego życie i drastycznie 

osłabiającego jego potencjalności. Jednocześnie bowiem świadomość śmierci wymaga 

neurotycznego ja – postrzegającego świadomość jako własność i lekceważącego relacyj-

ny wymiar istnienia – a przy tym wzmacnia strukturę takiej monady, zaprzęgając do 

pracy strach przed unicestwieniem („Ja krzepnie”, s. 30). „Kto wyliczy wszystkie powody 

do smutku i pobędzie przez chwilę szczęśliwy” (s. 5) to wcale nie banalne pytanie 

o zdolność do odczuwania radości – podniesiona zostaje tu jedna z najistotniejszych 

kwestii politycznych, z jakimi mierzymy się obecnie, w czasach dojmującego poczucia 

imposybilizmu. Radykalna zmiana świata znika z listy dostępnych nam scenariuszy 

przyszłości, gdy nie tylko egzystencjalnej, ale i politycznej doniosłości nabiera alego-

ryczne już niemal „wstanie z łóżka”, coraz powszechniej graniczące z cudem. 

Pytając „dlaczego smutek jest metką na moim karku?” (s. 7), Janicki i Kaczanow-

ski ściśle łączą dwa fenomeny, które zbyt często postrzegamy jako społecznie niezależne 

od siebie: depresji i utowarowienia. Drugi z nich należy oczywiście traktować jako wyj-

ściowy, uprzedni wobec pierwszego: wszak urzeczowienie naszych własnych zdolności, 

naszych wyjątkowych cech, potrzeb ekspresji i samorealizacji, czyli przekształcenie ich 

w siłę roboczą wystawianą na sprzedaż, czyni nas istotami głęboko nieszczęśliwymi, 

przemocą wyrwanymi ze zdrowego habitatu. Ale i tutaj mamy do czynienia z osobliwą 

pętlą (rozumianą zgodnie z naukami cybernetyki), z wywoływaniem niekończących się 

relacji wtórnych. Na własny smutek odpowiadamy konsumpcją, żyjemy bowiem w świe-

cie, w którym szczęście zawsze ma – tak przynajmniej wygląda to za sprawą działania 

ideologii – formę towarową: „[…] my, zmęczeni niebianie pod jarzmem zakupów” (s. 12). 

To zagadnienie z kolei, jak wiemy, od dwudziestu lat z górką jest obiektem szczególnej 

fascynacji Kaczanowskiego: 
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Jaki jest twój rekord w powstrzymywaniu 

oddechu, a jaki w powstrzymywaniu krzyku? 

[…] 

Czy twoja praca ma sens? 

Czy twoja rodzina ma sens? 

 
Czy sklep, w którym robisz zakupy, 

ma dla ciebie jakieś sensowne oferty? 

 
Czego potrzebujesz, by przeżyć to życie? 

Czy masz dość pieniędzy? 

 
Czy wyliczysz wszystkie powody do smutku 

i pobędziesz przez chwilę szczęśliwy? 

(s. 18). 

Tak oto prowadzeni jesteśmy do problemu znajdującego się w centrum Spisu tre-

ści, wskazanego przeze mnie wyżej: zaniechania, które przyczynę ma w kolektywnej 

kondycji psychicznej. Choć zmiana stosunków społecznych nie jest kwestią indywidual-

nego „przebudzenia”, ale obiektywnie istniejących uwarunkowań materialnych, to poeci 

nie mają wątpliwości co do kluczowego w tym zakresie gestu, który z konieczności musi 

poprzedzić wszelkie modyfikacje systemowe: gestu odkrycia własnego miejsca w rozu-

mianej całościowo maszynie społecznej. W tym sensie po cichu problematyzują prze-

kleństwo „uabstrakcyjnienia” rewolucji, która okazuje się tylko rodzajem przesądu czy 

transcendentnej siły, gdy przestaje być fenomenem możliwym do uchwycenia w życiu 

codziennym („Wzruszają mnie ludzie, nie idee, / […] / ale w dupie mam każdego mądra-

lę, / którego poruszają idee, nie ludzie”, s. 16). Rewolucja nie dotyczy jednostkowych 

decyzji, które mogłyby podlegać moralnej ocenie, ale nie oznacza to jeszcze, że rewolu-

cyjna iskra pochodzi z porządku innego niż życie jej indywidualnych aktorów: „Rewolu-

cje natomiast wybuchają i gasną tylko w jednym miejscu, a więc w tobie, który jesteś we 

mnie, który jestem w tobie, który jesteś we mnie, który jestem w tobie, który jesteś we 

mnie, który jestem w tobie, który jesteś we mnie” (s. 6). Interes zbiorowy nie jest czymś, 

co można zewnętrznie, odgórnie narzucić grupie; musi on wykrystalizować się jako 
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efekt społecznych negocjacji, jako efekt kolektywnej indywiduacji, intensywnego bycia 

razem i konstruowania tego, co wspólne, przyjmującego w interesującym nas kontekście 

jednocześnie wymiar polityczny i terapeutyczny – jeden wynikający z drugiego. Wraca-

my zatem do „bariery”, do umacniającego się narcystycznego indywidualizmu, który od-

powiada za paraliż i jednocześnie w nim odnajduje swoje źródła: 

Słońce zagląda na taras, na który nie wyszliśmy, 

obawiając się deszczu, i w konsekwencji napadła 

 
nas ciemność… 

(s . 18) 

Mrok, który pada na nas u progu trzeciej dekady XXI wieku, jest czymś historycz-

nie wyjątkowym, dotąd niespotykanym. Mając pełną świadomość faktu, że jako ludzkość 

zdolni jesteśmy nakarmić każdą żywą istotę, pozostajemy doskonale pogodzeni z nie-

sprawiedliwością i osłupieni wypatrujemy zbliżającej się wielkimi krokami katastrofy. 

„Czy nie boję się klęski, która nadejdzie? Nie, czekam na nią, zakładam, że będzie intere-

sująca” (s. 28). Zasadnicze pytanie brzmiałoby zatem: jak to możliwe, że wciąż pozwa-

lamy to sobie robić: 

„24. Nie do końca wiem, co powoduje ślimakami, które wychodzą spod krzaka prosto 

pod nasze nogi; nie do końca wiem, co powoduje, że wstajemy i idziemy do roboty, 

Do której nikt nie chce chodzić”. (s. 28) 

Kontakt z tym, co społeczne, jest dziś oczywiście zapośredniczony, ale zapośred-

niczenie to zwielokrotnia się i prowadzi do zupełnie innego rodzaju alienacji niż ten, 

który znamy z industrialnej epoki kapitalizmu. Poczucie całkowitej utraty kontroli nad 

własnym życiem jest dogłębne i – co ważniejsze – nieustające, a to znaczy, że nie ograni-

cza się już do dnia roboczego: „Moje ulubione słowo to / »niechcący«. Niechcący włoży-

łem do / ust truskawkę. / Niechcący uderzyłem głową w mur, mając na głowie kask. / 

[…] Niechcący wykonałem swoją robotę do końca, chociaż od początku wiedziałem, że 

nie ma ona sensu” (s. 11). Okazuje się, że dobre życie z łatwością zastąpić można repre-

zentacyjnym pozorem dobrego życia: „[…] zakochani skaczą w przepaść z napisem 
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»Trampolina«” (s. 5). Fetysz reprezentacji organizuje zresztą cały reżim społeczny: war-

tość wymienna wypiera wartość użytkową, polityka tożsamościowa wypiera politykę 

klasową, niedopłacona praca opiekuńcza utrzymuje zupełnie zbędne do przetrwania 

klasy menedżerskie. 

Powrót ku bezpośrednim formom życia nie jest oczywiście możliwy w tak silnie 

zmediatyzowanym świecie, ale poezja pozwala nam fantazjować o takim ruchu, emocjo-

nalnie i intelektualnie zaangażować się w rzeczywistość funkcjonującą w oparciu inne 

protokoły. W czasie spotkania towarzyszącego premierze tomu, które prowadził Jakub 

Skurtys, autor Nadal aksamit ujął rzecz krótko: „Gdybym miał władzę, nie byłoby między 

nami pośredników”. Kaczanowski i Janicki konstruują bloki wrażeń tak, byśmy spróbo-

wali potraktować je możliwie poważnie: wychodząc „poza nawias” i „poza cudzysłów” 

(s. 16), pytają: 

O czym myślisz w pracy? 

 
Ile razy dziennie jesteś zły na siebie? 

Czy częściej jesteś zły na siebie, czy na innych? 

 
Czy uważasz, że twoja praca 

czyni cię gorszym człowiekiem? 

 
Czy jesteś zdania, że wszystko 

poszło nie tak, jak miało pójść? 

(s. 17). 

Nie wyobrażam sobie, by można było lepiej sformułować towarzyszące nam 

wszystkim poczucie znudzenia, frustracji, głębokiej winy, poniżenia i rozczarowania, 

które jednocześnie pchają nas ku zmianom i uniemożliwiają ich faktyczne zrealizowanie, 

a nawet ich przekonującą konceptualizację. Janicki i Kaczanowski zadają ekstremalnie 

ważne pytania, których konieczności sformułowania główny nurt kultury nie zrozumie 

jeszcze przez wiele długich lat. Czyli bez zmian, wszystko na swoim miejscu. 
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Tu dokładnie kończy się internet i miłość 
 Szkic ten powstał w ramach osobistego projektu: „Napisać w końcu o interesują-

cych dla mnie książkach poetyckich”, jest to zatem mój debiut krytyczny. Jedną z takich 

książek jest Niebieskie nie schnie (WBPiCAK) zeszłorocznego debiutanta Adriana Tujka. 

Tytuł tego tomu jest na tyle malarski, że skojarzył mi się z „okresem błękitnym” u Pablo 

Picassa. Po śmierci swojego przyjaciela Carlosa Casagemesa, malarz między 1901 a 1904 

rokiem tworzył wyłącznie w niebieskiej tonacji. Jak określił te obrazy Guillame Appoli-

naire: „Malarstwo niebieskie [jest przyp. aut.] jak wilgotne dno otchłani”. Picasso po-

krywał płótna wieloma warstwami, pod którymi przykrywał rysunki, które z czasem 

pragnął ukryć. Dzięki prześwietleniu ich przez rentgen, współcześni konserwatorzy 

sztuki wskazali nowe tropy w twórczości hiszpańskiego artysty. Palimpsestowa struktu-

ra dzieła malarskiego Picassa podsunęła mi wobec tego możliwości interpretacyjne dla 

poezji Tujka. Książka rozpoczyna się od utworu Szkatułka. Czy poeta sugeruje nam, że 

chce ukryć sensy, i to bardzo głęboko? Z wiersza ewidentnie bije sentymentalizm, wyda-

je się więc, że to książka o miłości. Pytanie tylko o jakiej? Być może miłość to common 

ground, na którym wszyscy możemy się porozumieć? 

Krytyk Dominik Borowski powiedział, że podmiot liryczny w wierszach Tujka 

„jest nie tylko wnikliwym analitykiem, ale także bardzo wrażliwą istotą”. Poeta, wycho-

dząc od romantycznego motywu, komentuje złożoną społecznie, frazeologicznie oraz 

wyobrażeniowo rzeczywistość. 

 Według sennika arabskiego „plaża”, po którą Tujek lubi sięgać, oznacza możliwo-

ści osiągnięcia jasności emocjonalnej na granicy nieświadomości. W wierszu Bullet 

podmiot liryczny, wiedziony metafizycznymi wskazówkami, brnie do przodu, by znaleźć 

się w punkcie wyjścia. Na przepastnym odludziu są tylko on, kobieta oraz kropki jak 

drogowskazy zamieniające się w gęste fale : 

W tym miejscu świat wreszcie stoi otworem, 

płynę do ciebie pieskiem 

Podmiot zdaje się brać w nawias konwencję rycerską, maczystowską, nie decydu-

je się przecież blagować techniką kraulu. Świat, który „wreszcie stoi otworem”, odczytu-
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ję jako miejsce odsączone od kontekstów ciążących na relacjach. Kinga Młynarska ujęła 

metodę budowania przez Tujka obrazu takimi słowami: „pod maską absurdalnych na 

pozór zdarzeń czają się zupełnie powszechne uczucia”. 

 Moim zdaniem są to wiersze pełne nieufności. Stanisław Barańczak czterdzieści 

lat temu, jako jedną z cech poezji wyszczególnił nieufność wobec rzeczywistości, spra-

wia ona bowiem, że można się o tej drugiej wypowiadać w sposób niezafałszowany. Jej 

zasięg jest wąski, bo zwraca się do człowieka, który pragnie myśleć. Poeta ma się więc 

przyglądać o g ó l n i k o w y m  h a s ł o m ,  p o j e m n y m  m i t o m ,  w y m i j a j ą c y m  

t r u d n o ś c i  i  z a c i e r a j ą c y m  k o n f l i k t y  o p i s o m  ś w i a t a . Czytelnik poezji jest 

według Barańczaka kimś innym „od biernego odbiorcy rozwalonego przed telewizorem 

lub przerzucającego stronice gazety”  (współcześnie być może wspomniałby o skrollo-

waniu fejsa). Takie tezy mogą się teraz wydawać nieco arbitralne, a obraz kogoś, kto nie 

czyta poezji, mocno przerysowany. Wobec tych tropów, media, które Tujek wybrał jako 

narzędzia tworzonego przez siebie idiolektu m.in. pełnią rolę demaskującą wobec ba-

nalnego imaginarium młodego pokolenia. Można wyłapać u niego krytyczny stosunek do 

kultury masowej, populistycznych nastrojów wśród „rozpolitykownego” pokolenia mło-

dych oraz konsumpcjonizmu. Innym razem – do dzielenia świata na czarno-biały jak w 

wierszu Portre. Choć jak autor sam opowiada, kulturę popularną ceni również i za umie-

jętność odciążania powagi nagromadzonej w rzeczywistości. Niebieskie nie schnie prze-

chwytuje zatem słowa, skojarzenia, potoczną metaforykę i w nagłych i nieprzewidzia-

nych momentach nadaje im uroku w zabawach semantycznych. Kiedy wertujemy 

książkę, przemyka i z nami: s z c z y t  w a k a c j i ,  s m u t n a  j e s i e ń ,  z i m n y  o j c i e c ,  

w c z e s n a  w i o s n a .  Tujek lubi sobie z nas pożartować zgranymi frazami, jednocze-

śnie tworzy dla tomu czasową klamrę. Dowcip rozmywa granice polityczności, sprawia, 

że poeta nie jest narzucający się światopoglądowo. Żeby to lepiej zobrazować, warto 

przeczytać przynajmniej te dwa wiersze: 

Zwrot akcji 

Jeśli oczy są ryzykownie osadzone 

nad sinymi worami i w końcu w nie wpadną, 

uważaj na łeb, na szyję, 

a jeśli słyszysz głosy: szybko, szybko, 

zanim się stłuczesz, przyjmij parę 
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na śliską powierzchnię. 

 
Trudno zgadnąć, którym palcem należy zrobić napisy 

końcowe, które świecą, ale potrafią także mówić. 

Będą pełne konfesji i zrozumienia, 

i o czym nie wiemy: pełne nas 

 

Portret 

Wy, obłędni patrioci w zachodniej restauracji, 

jecie  »Eton mess« ze zgniłych truskawek, 

jakby nie można było połykać bez 

i spijać śmietanki z dojrzałą czarną porzeczką. 

 
Inny lubieżny kolaż to niefotogeniczność 

Słowianki z Murzynem. 

 
Ale pozostaje wam znacznie więcej, 

niż uczynić to jeszcze bardziej buńczucznym 

zdjęciem: ustawić czarno biały filtr. 

 Podobnie jak u Picassa, kolor niebieski działa u Tujka terapeutycznie. Poeta, ob-

lekając wiersze w tę tonację, podejmuje temat zmagań ze sobą, stojących za każdą formą 

artystycznej kreatywności (np. w wierszu Niedosyt). Na polskim gruncie malarstwo An-

drzeja Wróblewskiego też przeszło fazę o k r e s u  n i e b i e s k i e g o . Malarz, po wyci-

szeniu fascynacji socrealistycznych, oddał się w latach 50. przedstawieniom banalnej 

rzeczywistości. „Ukazywał ludzi obezwładnionych przez marazm i nicość tej ponurej 

dekady – ludzi, których niewiele już różni od przedmiotów”. Również i Tujek przywołuje 

wizje stabilnych, zastygłych postaci, uwięzionych przez takie stany emocjonalne. Nie 

tylko jak na obrazie, ale i jak na fotografii: 

Dwoje ludzi umawia się w martwym punkcie. 

Szczegóły są nieruchome, bardzo przypominają fotografię 

jednego z granicznych spotkań. 
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Roma Sendyka zwróciła uwagę, że relacja poezji z kulturą wizualną nie zawsze 

bywała łatwa: „Jeszcze niedawno wydawało się, że między słowem a obrazem jest jakaś 

zła krew. Uważane za konkurencyjne kanały informacji, tekst i przedstawienie wizualne, 

opisywano jako skrajnie antagonistycznych konkurentów”. 

 W odpowiedzi na tę konstatację Anna Mazela zastanawia się nad dostrzeżeniem 

relacji obrazu i słowa poprzez medium cielesności, zwłaszcza w cyfrowym świecie. War-

to się jej zdaniem zastanowić nie nad ich rywalizacją, ile na ich współistnieniu i wzajem-

nym na siebie wpływie. „Utwory poetyckie najczęściej odwołują się do skojarzeń foto-

grafii z pamięcią, a także przemijaniem, korzystają z symboliki światła i ciemności, bieli 

i czerni, a ponadto czerpią z bogatego zasobu określeń związanych z fotografią, takich 

jak klisza, błona, negatyw, światłoczułość, ciemnia”. Fotografia, w przeciwieństwie do 

telewizji, filmu, internetu, ma też w sobie statyczność, dzięki czemu przechowuje nie-

wystygłą pamięć. Według Anny Mazeli, wiersze przesiąknięte fotografią mają na celu 

archiwizowanie i informowanie. Sklejanie rozbitych kawałków utrwalonej na kliszy rze-

czywistości.  

 W utworze Ofiara poeta stosuje strategię negatywną: jak chciałby widzieć obiekt 

zainteresowania podmiot liryczny, nie zostało ujęte w kadrze. Spust aparatu uwiecznił 

p o p - a r t o w e  z d j ę c i e  z ł o d z i e j k i . Powraca więc znowu leitmotiv trudnej miło-

ści. Anna Kałuża napisała, że pop-art podkreśla „antypomnikowy, swobodny i pozba-

wiony kompleksów charakter relacji z arcydziełem”. Jeśli postawimy miłość na piedesta-

le, stanie się w tym tomie niedostępna. 

 Adrian Tujek ewidentnie odświeża potoczny język. Nie jest to jednak podejście 

nowe. Cytowany już wcześniej w tekście Tadeusz Różewicz wpadł na identyczny po-

mysł. Jak twierdzi Anna Kałuża „dla Różewicza bowiem w szerszej perspektywie chęć 

udowodnienia kreacyjnej potęgi języka, jego nieskończonych możliwości odradzania się, 

nowatorstwa i oryginalności, wobec doświadczenia Auschwitz, nazywanego też »wy-

czerpaniem języka«, może się stać pragnieniem pisania »kalekim« językiem kalekich 

wierszy”. Poeci pokolenia bruLionu, zwłaszcza Krzysztof Jaworski i Darek Foks, którzy 

zadebiutowali po 1989 r., również pracowali nad językiem potocznym, z tą różnicą, że 

nie starali się go odświeżyć. Chodziło raczej o zanegowanie elegancji, zasady decorum 

jako narzędzi poezji.  Reaktywacja języka potocznego jest też cechą poezji Piotra Som-

mera. Tom, Dni i noce nominowany w 2010 r. do Nagrody Literackiej Nike, zawierał 



111 
 

w sobie próbę odciążenia jej z wysokich tonów. Według Piotra Śliwińskiego, był to zwrot 

ku wierszom mówiących językiem wszystkich. Również i trop łączenia sprzeczności ta-

kich jak bliskość i obcość oraz ekskluzywność i zwyczajność pojawiły się u Sommera 

dekadę przed Tujkiem. Poeci różnią się jednak poziomem zaufania do rzeczywistości. 

Tujek, moim zdaniem czerpie więc z tradycji różewiczowskiej, brulionowej i somme-

rowskiej. Źródła inspiracji w tym duchu nawarstwiają się, tworząc swoją osobną jakość. 
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Olga Rembielińska 
Patrz s.106.  

Adrian Tujek 
Autor książki poetyckiej Niebieskie nie schnie (WBPiCAK, 2019) nominowanej przez 
Jury Nagrody Literackiej 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego na poetycką 
książkę roku. Adwokat, wykładowca prawa w placówkach prywatnych. Mieszka we 
Wrocławiu.  
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Niebieska niestałość.  
O poezji kolorów i abstrakcji 
Rozmowa Olgi Rembielińskiej z Adrianem Tujkiem 
 

Tytuł twojej książki kojarzy się z malarstwem oraz z kulturą wizualną, czy to one 

cię inspirowały przy pisaniu tomu? 

Nie. Malarstwo czy kultura wizualna inspirowane są kolorami, no i w sumie, czy bez ko-

lorów one by były? To trochę inaczej niż przy odpowiedzi na pytanie: dłonie bez palców, 

czy to wciąż dłonie? W każdym razie, odkąd pamiętam, czyli znacznie więcej lat temu niż 

jestem w stanie policzyć na palcach jednej ręki czy wszystkich rąk, jakie mam – dawno 

temu przypisywałem kolory okolicznościom trudnym do opisania słowami, a ściślej 

słowami, które potrafiłbym zapamiętać. Zapamiętywanie było po to, żeby do wrażeń 

wyprowadzających ze stanu obojętności, na krótszą metę dość przyjemnego i przystęp-

nego, skutecznie wracać i potrafić zrozumieć (empatia!), skąd i dokąd prowadzą i dla-

czego przez ten krótki moment towarzyszą mi namacalnie i intensywnie. Kolory zresztą 

nie są zobowiązujące tak jak słowa. 

Z tego, co powiedziałeś, mogę wywnioskować, że niebieski jest kolorem, który 

u ciebie oznacza niestabilne emocje? 

Niebieski jest niestałością, czyli zmianą, więc nie powinien kojarzyć się stabilnie. Jak się 

ma nam, obserwującym, kojarzyć? Prędko, rwąco, chłodno – być może. Dla mnie był to 

kolor niepewności, rzekomo piękniejszej od tego, co udowodnione, naukowo na przy-

kład. Dla mnie był to niedosyt. Dla mnie? Brak, a więc potrzeba, a zatem chęć zmiany 

stanu rzeczy, w którym robiło się niebiesko, czyli dość intrygująco. Chyba bardziej niż 

zakończenia, happy endy czy wręcz przeciwnie, wolimy niejasną, nieskąpaną w świetle 

reflektorów, ulicznych lamp, latarki w smartfonie czy świetle odbitym (dzięki księżyco-

wi albo przez księżyc) – drogę, nawet jeśli prowadzi na koniec, który jest widokiem ze 

szczytu. Szczytu typu, że się skacze, czy co kto najbardziej lubi przeciwstawiać wysoko-

ści, no bo najważniejsze, że nie można zawrócić. 

Niebieski jest kolorem, który według mnie najlepiej oddaje zmaganie się z żywiołem 

zmiany, czyli też decyzji. Zdecydowanie ani jednego, ani drugiego nie powinno się na-

rzucać. I to nawet, jeśli ktoś by tego bardzo chciał. 



115 
 

Bardzo wyczuwalne jest to, w jaki sposób wyrażasz, w tomie, swoje opinie o świe-

cie, nawet coś podobnego napisałam, „że nie jesteś narzucający się światopoglą-

dowo”. W twoim tomie bardzo wyraźne są takie akcenty związane z filmem i foto-

grafią. Czy ty zastanawiałeś się nad związkami kultury wizualnej i poezji? 

Znowu nie. Czy to dowód na to, że jestem asertywny? No nie. Asertywność to przecież 

nierealizowanie oczekiwań innych, gdy sami zaspokoić kogoś serio nie chcemy. W moim 

tomie dominuje to, co abstrakcyjne. Kiedy się zestawi liczbę akcentów położoną na kon-

krety, takie jak łatwa do wychwycenia fotografia, to okaże się, że nie będzie ich znowu 

tak dużo. O ile mamy to samo podejście do relacji dużo – mało. Czytelnik sięga zrozu-

mieniem w pierwszej kolejności po coś, co zna, kojarzy, potrafi przyporządkować, a naj-

łatwiej jest z czymś tak materialnym jak zdjęcia. W recepcji książki ludzie dostrzegali tę 

relację poezji i fotografii, dawali nawet przykłady w tym zakresie. No ale były to recepcje 

skupiające się na konkrecie, a nie na tym, co dla mnie było w książce kluczowe, to znaczy 

nie na próbie podania przykładów okoliczności trudnych do nazwania, zapamiętania, 

a dalej do wracania (zawracania!) i analizowania. Jeśli chodzi o zdjęcia, to Ilona Witkow-

ska, jeśli się nie mylę, napisała kiedyś „nie rób mi zdjęć, bo kiedy robisz mi zdjęcia, mam 

wrażenie, że się ze mną żegnasz”. Miałem to na wyświetlaczu leciwego telefonu, mimo że 

się z tym nie zgadzam na tyle, by użyć takiego argumentu przeciwko robieniu mi zdjęć. 

No ale tu też widzę relację wrażenie-zdjęcie, zdjęcie-konkret, wrażenie – chciałbym, że-

by było możliwie nienamacalne, czyli wyjątkowe, bo w sumie mało takich jest. 

No właśnie! Powiem ci szczerze, że jak pierwszy raz to przeczytałam to pomyślałam 

„fajne obrazy, ale nic nie rozumiem!”. Więc zaczęłam szukać jakiegoś klucza inter-

pretacyjnego i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś łatwo jest zacząć od takich wytry-

chów jak fotografia, związków poezji z kulturą wizualną. Potem można przejść do 

kolejnych już warstw, więc może to jest coś od czego można zacząć, czytając tę 

książkę, jeśli sprawia jakąś trudność w odbiorze. Tak sugeruję… Kolejna rzecz to, 

no może nie są to jakieś liczne przykłady, bo nie chcę popełnić już tego błędu jak 

przy omawianiu fotografii, ale jakieś tam wątki się pojawiają z kulturą popularną. 

Wyczuwam, że bliżej ci jest w tym tomie do kultury popularnej niż  do wysokiej. Czy 

ty masz jakiś określony do niej stosunek? 

Na pewno tak, mam, choć nikt nigdy (kwantyfikatory użyte prawidłowo!) nie zadał mi 

tego pytania. Czy to w bliższej relacji, czy w gronie znajomych rozmawia się dużo o tań-
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czeniu, prawie (sic!), programowaniu, muzyce, a dlaczego by właśnie nie porozmawiać 

o kulturze popularnej? Oki, wrocławski raper w utworze „Dla ziomali”, gdzie śpiewa „to 

gówno jest dla wszystkich moich ziomów”, odczarowuje (tak uważam) ciężar rzeczywi-

stości, którą prezentuje w pozostałej części płyty. Kultura popularna przekonuje mnie 

swoim równym, wszechstronnym podejściem, właściwościami, egalitarnością. Z kolei 

elitarność tego, co wysokie – przekonuje mnie co najmniej mniej. Uważam, że to, co eks-

kluzywne jest jak to, co się świeci, a powiedzielibyśmy, że świeci się, ale najczęściej zło-

tem nie jest. No i tu znowu mamy kolorek w odcieniach prześwietlonych jakimś tam bla-

skiem. Jest to znowu dość pomocne do uporządkowania tego, co w słowach brzmiałoby 

chaotycznie. Ktoś już pytał: “Widzę słońca dwa, jak rozpoznać mam, gdzie prawdziwy 

a gdzie odbity blask?”. 

Myślę, jak ma się wulgarny, potoczny język wobec stosunku do kultury popularnej i wy-

sokiej. I jak ma się do tego luz, który cenię, a nie zawsze go potrafiłem wyrażać. Coś, co 

ma w sobie luz, będzie mi się podobać. Czytany na głos wiersz ze zwrotem „zadupie” na 

początku nawet trudno przechodził mi przez gardło, no ale powtarzanie czyni to co 

trudne łatwiejszym. W kulturze popularnej jest więcej miejsca na to, co trudne i łatwe. 

Wszyscy się pomieścimy. Kwantyfikator użyty raczej błędnie, ale da się to naprawić, 

choć nie trzeba i to też miło wiedzieć. 

Oprócz tych abstrakcyjnych, absurdalnych czasem zdarzeń, które opisujesz 

w książce, to używasz również rejestru języka potocznego. Jaki efekt chciałeś uzy-

skać wybierając taki język? 

Język ma sprawiać mi przyjemność, tak jak przyjemność ma sprawiać jedzenie. Analizuję 

skład produktów spożywczych, które biorę pod uwagę przy zakupach w sklepach, waż-

na jest też dla mnie konstrukcja, sposób budowania zdań w literaturze, która wydaje się 

atrakcyjna do czytania.  

Staram się pisać takim językiem, jakim mówię, czy ściślej – chciałbym mówić, ale mó-

wienie ma określone tempo, i nawet jeśli, parafrazując Muminki, tak bardzo nie prze-

szkadza w myśleniu, to trudno językowi nadążyć. Myślę teraz o słowie p e t r i c h o r , 

którego nie używam na co dzień, a w książce jednak to robię. To trochę mieszanie stylu 

w nim samym, ale dalej też miksowanie różnych rejestrów. To się chyba nazywa pusz-

czaniem oka? Nie wiem, ale to jest trochę jak używanie przeze mnie zwrotu n i n i e j -
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s z y m  w domu, wieczorem, z kimś dla mnie ważnym w sytuacji nieprocesowej. Ktoś 

powiedziałby pięść przykładasz do nosa i to nie pasuje. I owszem. Ale czasem trzeba 

kogoś wyrwać z myślenia o niebieskich (znowu!) migdałach, by zatrzymał się nad niety-

pową konstrukcją czy zastosowaniem zwrotu i zaczął uczestniczyć także duchem, a nie 

tylko ciałem w sytuacji, w której go potrzebujemy. Wychodzenie ze strefy komfortu to 

jedno, a wyciąganie ze strefy komfortu kogoś innego niż siebie to powiedziałbym coś 

dużo prostszego, ale to tylko pozór. 

Językiem chciałbym odbierać ciężar temu, co zbyt ciężkie. Językiem chciałbym dodawać 

ciężaru temu, co zbyt lekkie, zbanalizowane. Język może uspokoić, kiedy jest niespokoj-

nie. Język powinien postawić do pionu, kiedy leżymy, a nie powinniśmy.  

Ok, słuchaj moje ostatnie pytanie może będzie właśnie patetyczne, czy ty czujesz 

się spadkobiercą jakiejś tradycji poetyckiej? 

To trudne pytanie, ze względu na jego konkretność. Nie studiowałem polonistyki czy 

historii literatury, ale chyba wiem tyle, żeby odpowiedzieć. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy 

znam twórczość Wisławy Szymborskiej, nieco mnie to uraziło i rozbawiło przy tym. 

Jeśli chodzi o pierwsze sympatie lekturowe, to wskazałabym na Justynę Bargielską i Ilo-

nę Witkowską, a po namyśle na kilku poetów BruLionu. Grzebalski, Świetlicki i Sendecki 

na pewno. Nie czytam poezji awangardowej i nie czuję z nią związków. Trudno mi się 

w aktualnym stanie faktycznym (tutaj wyrywam pewnie kogoś z wiadomej strefy) odna-

leźć w jej onirycznym, surrealistycznym klimacie i dać się ponieść. 
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Ago Calipso 
(też: agnieszka bykowska) Urodzona w 1994 roku, mieszka w Bydgoszczy. Publikowa-
ła m.in w „Fabulariach”, „Cegle” „Wydawnictwie J”. W 2018 roku zadebiutowała to-
mem zgorzej, jaźniej, zrealizowanym w ramach stypendium artystycznego. Od sierp-
nia 2020 organizuje cykl wydarzeń poetyckich w Bydgoszczy pod nazwą „Wiersze  
z Wolnego Wybiegu”. Gra na klawiszach w kilku projektach muzycznych. 
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wiatr zmian 

wiele lat temu postawiono tu budynek użytkowy. dziś zdecydowano, 

że budynek się zużył. obserwuję, jak duch szefostwa unosi się nad gruzami. 

 
w tym budynku trzymano kiedyś sieroty. od niedawna trzyma się w nim 

policję. próbuję przypomnieć sobie melodię, którą często nucił mój ojciec. 

 
ciszę zakłóca przeciągłe wycie syren 
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Patyk Czarkowski 
Urodzony w roku 1982 w Białej Podlaskiej. Poeta, autor opowiadań. Publikował m. 
in. w „8. Arkuszu Odry”, „biBLiotece”, „Cegle”, „Frazie”, „Stronie Czynnej”, „Tlenie 
Literackiem”, „Wizjach” i antologii POETKI I POECI DLA LGBT+. Laureat „POŁOWU” 
2012. Stypendysta Fundacji Grazella im. Marii Anny Siemieńskiej (2013). Laureat 
Nagrody Poetyckiej im. Anny Świrszczyńskiej (2015). Autor dwóch książek poetyc-
kich: Precyzja roślin (Universitas, Kraków 2015) – wyróżnienie na Kutnowskim Fe-
stiwalu „Złoty Środek Poezji” i Czekamy (WBPiCAK, Poznań 2017) – nagrodzone 
Krakowską Książką Miesiąca. Mieszka w Krakowie. Tłumaczony na słoweński (Ka-
tarina Šalamun-Biedrzycka) i słowacki (Silvia Kaščáková).  
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TAK 

zdania kończą się przed językiem 

czy mój język cię dotyka czy twój  

pozostał wspólny ze mną polską lub  

którąkolwiek les. na przykład czy 

przykład nie powinien być rodzaju żeńskiego. 

 
albo i lub że 

 
wyjadamy wnętrza czarnych łupinek 

wiatr je zwiewa chociaż 

zaciskamy pięści 
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Paweł Harlender 
Grafik, poeta, redaktor naczelny „Stonera Polskiego”. Publikował tu i tam. Laureat 
Połowu 2019. Autor filmików na YouTubie. Tworzy, pali kadzidełka, ogarnia temat. 
Ubóstwia koty jak Egipcjanin. Osiedlony w Krakowie.  
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Piekło kobiet
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Zapytaj mnie o nią 
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Zaraza 
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Nikodem Lazurek 
Urodzony w 1999 roku .  Niepomielone mięso odpowiedzialne za prezentowanie ko-
lażu cyfrowego w internecie. Wyhodowany i osiadły w kujawsko-  pomorskim. 
Oczekuje poklasku i klepania po plecach. Głównie konsumuje. Publikował w „Stone-
rze Polskim" ,  „Stronie Czynnej", „Małym Formacie" oraz „Rzyradorze"  
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Astronaut
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Gott
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Muchakardynalska 
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Pierrot 
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Rozpacz 
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Mikhail Senkov 
Białoruski artysta znany pod pseudonimem A. R. Ch. Jego prace zasiliły wiele prywat-
nych kolekcji w Austrii, Białorusi, Polsce, Rosji i Szwecji. Autor ponad 400 obrazów. 
Mieszka i pracuje w Mińsku. 
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Rysunek 1. 
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Rysunek 2. 
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Rysunek 3. 
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Rysunek 4. 
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Kajetan Szokalski 
Urodzony w 1993 r. – pochodzi z Warszawy. Dziury to debiut literacki okupiony 
sporą dawką cierpliwości i jeszcze większą ilością pracy. W świat literatury zagłębił 
się za sprawą rodziców oraz na przekór obowiązkowej liście szkolnych lektur. Za 
najważniejsze uważa inspiracje płynące prosto z życia, które trzeba tylko zamknąć 
w odpowiednich ramach. Hobbystycznie śledzi hiszpańską ligę piłkarską, nałogowo 
czyta i recenzuje książki oraz średnio-wyczynowo pokonuje biegiem kolejne kilome-
try w Skaryszaku. 
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Dziury 
Sąsiedzi zza zachodniej ściany od rana wiercą dziury. 

Sugerując się nastroszonymi kocimi uszami, dwoma niezawodnymi radarami, 

śmiało mogę określić, że remont odbywa się we wspólnym, kuchenno-łazienkowym 

pionie. Borowanie w grubej warstwie żel-betonu, dzielącej dwa mieszkania w bloku z lat 

sześćdziesiątych, nie jest niczym łatwym. Wiem, bo sam próbowałem, a próba ta skoń-

czyła się wstydliwą płycizną, gdzie nie wlazłoby nic, a już na pewno nie przysłowiowy 

gwóźdź na obraz. 

 Obraz więc, zamiast wisieć na ścianie, beztrosko podryguje na stole w rytm ude-

rzeń. Trwa to zbyt długo, więc uciekając od hałasu, zaszyliśmy się z kotem w sypialni. 

Różnica jest taka, iż mam wrażenie, że całe to wiercenie odbywa się w salonie i łapię się 

na tym, że jestem zły na siebie, że ustawiłem tak głupią datę remontu. Wtem następuje 

cisza. Zadowolony sięgam po książkę, lecz szybko okazuje się, że sąsiedzi po prostu re-

montują interwałowo. Ponadto zmienili taktykę; do uciążliwego wiercenia, nie pozwala-

jącego skupić myśli na niczym innym, w przerwach dorzucili młotek. Niezbędny element 

każdego domorosłego majsterkowicza. Przyklepać tu i poprawić tam, jak trzeba. 

Zamykam oczy, bezsilnie zaciskam szczękę i stwierdzam, całkowicie zaskoczony, 

że sąsiedzi zupełnie przypadkiem wywiercili dziury na moje wspomnienia. Płycizna 

w ścianie powiększa się i rośnie; jest teraz jak rozłożysty bez z gładkimi listkami o głę-

bokiej zielonej barwie. Obok, na drugim planie, z sapnięciem starszej pani osiadła drew-

niana, parterowa chata schowana pod ogromną brzozą która swoimi gałęziami i drob-

nymi ząbkowanymi liśćmi łaskocze zmurszałe dachówki. Całości zaś, czyli podwórka, 

rozpadającej się stajni oraz nowszej betonowej bryły chlewu, pilnuje gnijący żuraw 

smutno zaglądający do wyschniętej studni. Na próżno szuka tam odbicia swoich lep-

szych dni. 

 Dni kiedy liście bzu były myśliwcami Rebeliantów, a te brzydsze brzozowe statki 

należały do Imperium. Dni podczas których nad piaszczystą leśną ścieżką w Rossoszu 

ważyły się losy wszechświata. Dni które na zawsze spowinowaciły się ze słonecznym 

lipcem oraz upalnym sierpniem. Synonim udanych wakacji, zimnej wody w rzece, do-

rodnych koźlaków i kraśniaków znajdowanych w młodym brzozowym lasku, który już 

wcale młody nie jest, pierwszej złowionej płotki, okonia i uklejki pod czujnym okiem 
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ciotki Prehistorii. Pierwszego wypadku samochodowego w efekcie którego utopiłem 

czarno-zielonego resoraka w Zielawie. Smutno odprowadzałem wzrokiem jego małe 

cztery kółka, gdy tak znikał w mętnej wodzie. Nie wyłowiłem go sam ponieważ bałem 

się raków, a akcja ratunkowa taty nie powiodła się. 

Kolejne wiercenie na kolejny obraz. 

 W Rossoszu przede wszystkim nie mogło zabraknąć (pra)babci Frani. To ona jest 

ramą każdego z tych wspomnień. Może nie być jej w kadrze, lecz zawsze spinała wszyst-

ko w całość. Rodzice mówili na nią „mamo”, a ja z braćmi „babciu”. Było to zupełnie na-

turalne. Od kiedy pamiętam, (pra)babcia mieszkała u swojej córki, ciotki Prehistorii 

w Wisznicach, ale specjalnie dla nas otwierała dom w Rossoszu, abyśmy z braćmi mogli 

spędzić te dwa, trzy tygodnie tak jak moja mama spędzała całe swoje dzieciństwo. Czas 

mijał pod znakiem herbaty gotowanej na studziennej wodzie, a podawana w szklankach 

z plastikowymi nakładkami smakowała wyjątkowo. Beztroska, kąpiele rzeczne, eksplo-

rowanie lasów, setki wyimaginowanych zabaw i wizyty w kościołach – w Wisznicach, 

albo w Rossoszu. Trzy wielkie mrowiska na tyłach domu, wzdłuż piaszczystej ścieżki. 

Pojedynki na patykomiecze, nazywane na modłę tolkienowskich tworów. Wakacje spę-

dzane coraz częściej u ciotki Prehistorii, a nie w domu (pra)babci. Kuchnia w piwnicy, 

a obok pokój z łóżkiem i kanapą, z obrazem Matki Boskiej i oknem na poziomie gruntu. 

Zapach i smak białoruskich papierosów ciotki. Pierwsza książka Kinga przeczytana na 

niewyremontowanym tarasie. Piłkarskie mecze i badmintonowe pojedynki. 

 Ciepły styczeń, czerwona kurtka i pogrzeb. 

 Rodzice, poza moimi dwoma młodszymi braćmi, zabierali ze sobą kogoś z rodzi-

ny, niechętnie więc musiałem udać się do Rossosza z siostrą mamy, jej mężem i ich sy-

nem, a moim rówieśnikiem. Rodzina bliska, a w tym momencie jakże odległa. Pamiętam 

nieprzespaną noc na dmuchanym materacu, a potem pobudkę i podróż na lubelszczyznę. 

Kuzyn oglądał 39 i pół, a ja tępo śledziłem to, co się działo na ekranie. 

 Bardzo bałem się (pra)babcię zobaczyć. Trumnę wystawiono w domu ciotki Pre-

historii. Pokój był zatłoczony, jedynym dźwiękiem był się szmer przesuwanych w dło-

niach koralików różańca oraz odmawianych koronek. (Pra)babcia miała siedem córek 

i syna. Każde z nich miało własne rodziny. Dzieci i wnuki. Wielu z nich widziałem pierw-

szy raz na oczy, albo pierwszy raz od lat. Innych widywało się okazyjnie. Wyminąłem 
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wszystkich i stanąłem przed trumną. Pomodliłem się i pocałowałem (pra)babcię w czo-

ło. Pamiętam, że gdyby nie jej zimna, jakby plastelinowa skóra, można by pomyśleć, że 

dopiero co zasnęła. 

 Później, gdy grabarze szykowali (pra)babcię na ostatnią podróż do kościoła 

w Wisznicach, a ja roniłem łzy, któraś z ciotek szeptała za moimi plecami: 

 – Ale, że w czerwonej kurtce na pogrzeb? Kto go tak ubrał? 

 Obrzuciłem je krzywym spojrzeniem, nie rozumiejąc, dlaczego odmawiają mi ża-

łoby. 

 Teraz wiem, że one nosiły czarne strupy płaszczy, kiedy we mnie, dopiero co, 

wywiercono świeżą, otwartą ranę. 
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Jacek Vasina 
Urodzony w 1998 roku.  Student III  roku School of  Form. Zajmuje się rysunkiem, 
malarstwem, projektowaniem oraz architekturą.  
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Hubert Wojciechowski 
Rocznik 92. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach administracja i pra-
wo. W czasie studiów aktywny wśród pozytywnie zakręconych członków Studenc-
kiego Koła Kryminalistyków jako organizator oraz prelegent konferencji, a także 
prowadzący warsztatów. Pasjonat historii, staroci, fantastyki, entuzjasta gier fabu-
larnych. Popularyzator wiedzy o  darknecie (Darknet – wybrane aspekty kryminolo-
giczne, kryminalistyczne i prawne szyfrowanych sieci komputerowych, Acta Universi-
tatis Lodziensis. Folia Iuridi  2018), i autor artykułu naukowego poruszającego tę 
tematykę na łamach „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”. Publikował m. 
in. prozę w „Sofie” i poezję w „Stonerze Polskim”. W 2021 roku w Antologii Granice 
Nieskończoności ukaże się jego utwór Cesarz Marsa.  
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List demotywacyjny 
 

Rynek pracownika, 30.09.2020 r. 

Szary Obywatel 
ul. Codziennych Trosk 13 
80-555 Wielki Ośrodek Miejski 

„Januszex” małpa w zoo 
Al. Średniej Krajowej 7 
59-410 Mordor  

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko popychadła, zgodnie z maksymą 

„kto nie pracuje, ten nie je”, sklecam w Wordzie ten list motywacyjny w oparciu o wzór 

z Internetu. W dalszej jego części chcę uargumentować, że jestem idealnym kandydatem 

na Państwa pracownika. 

Posiadam wykształcenie wyższe, podobnie jak znaczna część osób z mojego pokolenia 

oszukanego gwarancjami sukcesu zawodowego. Okupując je stresem i frustracją, wpisa-

łem się w szereg masowo produkowanych magistrów, którzy stali się współcześnie po-

wszechnym standardem. 

Moja kariera jako niewolnika płacowego do tej pory przebiegała bardzo stabilnie. Nie 

utyskuję i jestem pogodzony ze swoim losem. W obawie przez zmianami w swoim życiu 

nie podejmę prób destabilizowania statusu quo, ani przeciwstawiania się zmianom usta-

lonym przez bardziej wpływowych ode mnie. Jako umiarkowany i stateczny płaz, spo-

kojnie siedzę w podgrzewanym garnku.  

Zdobyłem doświadczenie w udawaniu, że wszystko jest w porządku w ramach swojego 

wypalonego małżeństwa. Potrafię pracować pod presją dzięki oczekiwaniom stawianym 

mi od urodzenia przez społeczeństwo. Z przyjemnością przyjmę owocowe czwartki, kar-

tę multisport oraz inne substytuty godziwego wynagrodzenia.  

Chętnie spotkam się z Państwem osobiście w ramach rozmowy kwalifikacyjnej, aby 

wymienić fałszywe uprzejmości oraz odbić się o szklany sufit znajomości.  

W poważaniu, 

Pracownik Dziura w Dupie 
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